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SARI 

 

Ferudyn, Ade Yusuf. 2013. Fungsi Dan Makna Simbolik “Ati Kebo Se’unduhan“ 

Dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa 

Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan 

Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I:Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A, Pembimbing II: Dra. Rini Iswari, M.Si. 

Kata Kunci : Ati Kebo Se’unduhan, Demang Aryareja, Fungsi dan Makna 

Simbolik. 

 

Di Desa Grantung, terdapat suatu slametan pernikahan yang dilakukan oleh 

keluarga keturunan Demang Grantung yang bernama Aryareja. Demang Aryareja 

merupakan salah satu demang yang pernah memimpin Kademangan Grantung pada 

masa Kerajaan Mataram Islam. Keluarga keturunan Demang Aryareja memiliki 

tradisi slametan pernikahan yang hanya dilakukan oleh keluarga keturunan Demang 

Aryareja yang berbeda dengan slametan pernikahan pada umumnya, yaitu adanya ati 

kebo se’unduhan. Ati kebo se’unduhan adalah hati kerbau, beserta jantung dan limpa 

yang merupakan syarat wajib dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asal-

usul dan fungsi dari slametan pernikahan keluarga Keturunan Demang Aryareja, 

serta makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang ada dalam slametan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian berada di 

wilayah Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Subjek penelitian 

adalah keluarga keturunan Demang Aryareja, informan pembantu adalah masyarakat 

Desa grantung dan perangkat Desa Grantung. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas data memakai teknik triangulasi. 

Analisis data memakai metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asal-usul adanya slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja ini berawal pada saat Demang Aryareja akan 

menikahkan putranya dengan putri dari Demang Bodas. Keluarga Demang Aryareja 

membawa sesrahan berupa beberapa ekor kambing. Pada saat itu, Demang Bodas 

telah menyembelih kerbau, namun Demang Aryareja beserta keluarga disuguhi 

daging kambing yang dibawa mereka sebagai sesrahan, sementara daging kerbau 

yang disembelih oleh keluarga Demang Bodas hanya disuguhkan untuk keluarga 

Demang Bodas saja. Demang Aryareja merasa sakit hati, lalu mengucap janji 

ataupun sumpah bahwa nanti keturunan-keturunan Demang Aryareja apabila 

perempuan harus mendapatkan  ati kerbau se’unduhan, dan apabila laki-laki harus 

memberikan ati kerbau seunduhan. Slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja memiliki fungsi operasional, religi, sosial, dan psikologis bagi 

keluarga keturunan Demang Aryareja. Ati kebo se’unduhan dalam slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja memiliki makna sebagai simbol 

harapan dan do’a, simbol prestis atau kedudukan, dan simbol identitas dari keluarga 

keturunan Demang Aryareja. 
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Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat sebuah mitos dibalik asal-usul dari 

adanya slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja, apabila slametan 

tersebut tidak dilaksanakan oleh keturunan Demang Aryareja yang menikah, maka 

akan mendapatkan gangguan-gangguan gaib dari leluhurnya. Ati kebo seunduhan 

dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja juga memiliki 

fungsi operasional sebagai penentu dapat dilaksanakan atau tidaknya rangkaian 

prosesi slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. Rangkaian 

pelaksanaan slametan ati kebo seunduhan yang dilakukan oleh keluarga keturunan 

Demang Aryareja memiliki makna filosofis yang terkandung dalam ati kebo 

seunduhan yang menjadi simbol dalam slametan tersebut. Makna filosofis yang 

terkandung dalam ati kebo seunduhan adalah harapan agar kedua mempelai yang 

telah menikah diberikan rasa sabar yang besar (disimbolkan dengan hati kerbau yang 

memang berukuran besar).  

Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah bagi keturunan 

Demang Aryareja dan keturunan-keturunan Demang lainnya yang ada di Desa 

Grantung untuk menjaga dan melestarikan tradisi warisan para leluhur melalui acara 

perkumpulan keluarga yang diadakan secara periodik dapat digunakan sebagai media 

pelestarian dan pengenalan tradisi warisan dari para leluhur bagi para generasi 

penerus agar tetap lestari seiring waktu. Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan 

Pemerintah Desa Grantung  serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Purbalingga agar memperhatikan, melindungi, dan memfasilitasi serta turut 

membantu melestarikan dan memperkenalkan  situs-situs budaya di Desa Grantung 

dan sekitarnya yang begitu berharga agar tetap lestari dan dikenal di masyarakat luas 

dan dapat menjadikan Desa Grantung dan sekitarnya sebagai desa wisata budaya di 

masa mendatang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian masyarakat Jawa pada saat ini masih mempertahankan ajaran 

animisme. Animisme yang dimaksud dalam penelitian ini berarti mempercayai 

adanya kekuatan-kekuatan roh nenek moyang atau para leluhur yang selalu 

berada berdampingan dalam kehidupan manusia di dunia yang dianggap 

memiliki kekuatan sakti dan dapat mendatangkan kebahagian atau sebaliknya. 

Paham animisme secara luas merupakan manifestasi sikap manusia salah 

satunya tercermin dalam ritual dan sesaji-sesaji sebagai bentuk negosiasi dan 

komunikasi dengan makhluk supranatural. Masyarakat Jawa beranggapan bahwa 

baik dunia yang terlihat secara fisik atau nyata maupun dunia yang tidak terlihat 

atau supranatural merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Manusia yang hidup di dunia ini tidak hanya menjalin komunikasi dengan 

sesama saja, melainkan dengan makhluk supranatural, jadi tidak mengherankan 

apabila dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat perilaku-perilaku yang 

menandai hubungan antara manusia dan makhluk supranatural yang salah 

satunya terwujud dalam suatu ritual seperti slametan.  

Slametan adalah versi Jawa dari apa yang barangkali merupakan 

upacara keagamaan yang paling umum di dunia, slametan melambangkan 

kesatuan mistis dan sosial mereka yang ikut serta di dalamnya. Handai taulan, 

tetangga, rekan sekerja, sanak keluarga, arwah setempat, nenek moyang yang 
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sudah mati, dan dewa-dewa yang hampir terlupakan, semuanya duduk bersama 

mengelilingi satu meja dan karena itu terikat ke dalam suatu kelompok sosial 

tertentu yang diwajibkan untuk tolong menolong dan bekerjasama (Geertz, 

1964:13). Masyarakat Jawa memandang slametan  sebagai suatu kesatuan yang 

tidak dapat terlepas dengan kehidupan masyarakat Jawa sebagai makhluk sosial, 

selain itu masyarakat Jawa juga memandang bahwa slametan merupakan suatu 

tradisi lokal yang harus dilestarikan keberadaannya.  

Slametan secara umum merupakan usaha awal dari proses manusia 

untuk mencari keselamatan (Jawa: slamet), ketentraman, menciptakan keadaan 

sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk nyata maupun halus, yang 

kemudian diikuti oleh mayoritas orang Jawa untuk menuju tahap yang paling 

akhir yaitu kesatuan kepada Tuhan . Slametan dapat juga diartikan sebagai hal 

yang perlu dilakukan untuk bersedekah dan dapat digunakan sebagai simbol 

(penolak bala) bagi keluarga yang mengadakan slametan. Penyelenggaraan 

slametan dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan 

siklus hidup dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupan sehari-hari seperti 

kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian, panen, menempati rumah baru, 

membuka usaha, membeli kendaraan, dan masih banyak lagi.   

Desa Grantung terletak di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten 

Purbalingga. Desa Grantung berjarak kurang lebih 33 km ke arah utara Kota 

Purbalingga. Akses jalan menuju Desa Grantung cukup sulit karena jalan masuk 

menuju Desa Grantung masih berupa jalan berbatu, namun beberapa bulan lalu 

telah dilakukan perbaikan jalan oleh pemerintah desa setempat sehingga akses 
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menuju Desa Grantung kini menjadi lebih mudah dibanding sebelumnya. 

Kondisi topografi Desa Grantung tidak merata dan naik turun karena terletak di 

sekitar bukit. Desa Grantung terbagi menjadi 3 wilayah pedukuhan, yaitu 

Grantung, Leter, dan Patarbenda. Pedukuhan Grantung sendiri terbagi dalam 5 

bagian Grantung Andhap, Grantung Kauman, Grantung Gerang, Grantung 

Kidul, dan Grantung Lemah Abang. Mata pencaharian sebagian besar warga 

Desa Grantung adalah petani yang sawahnya berada di bagian pinggiran desa.  

Desa Grantung pada masa kerajaan Mataram Islam merupakan suatu 

Kademangan yang dipimpin oleh seorang Demang. Beberapa keluarga Demang 

yang pernah memerintah di Kademangan Grantung memiliki beberapa slametan 

pernikahan yang khas dan unik yang berbeda dengan slametan pernikahan pada 

umumnya (berdasar obsevasi awal tanggal 31 Mei 2012). Slametan-slametan 

khas para Demang Grantung ini belum pernah diteliti secara mendalam. Salah 

satu slametan pernikahan tersebut adalah yang dilakukan oleh keluarga 

keturunan Demang Grantung yang bernama Demang Aryareja. Demang 

Aryareja dikenal dengan sebutan Eyang Manten oleh keluarga Demang Aryareja 

dan masyarakat Desa Grantung. Demang Aryareja merupakan salah satu demang 

yang pernah memimpin Kademangan Grantung pada masa Kerajaan Mataram 

Islam. 

Keunikan atau hal yang khas yang terdapat dalam slametan pernikahan 

yang dilakukan oleh keluarga keturunan Demang Aryareja ini, yaitu adanya ati 

kebo se’unduhan. Ati kebo se’unduhan adalah hati kerbau, beserta jantung dan 

limpa yang merupakan syarat wajib yang harus tersedia dalam slametan 
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pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. Slametan ini wajib dilakukan 

oleh seluruh keturunan Demang Aryareja yang akan dan telah melakukan 

pernikahan, lalu bagaimanakah sebenarnya asal-usul munculnya slametan 

pernikahan keluarga Demang Aryareja ini. 

Slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini diawali 

dengan dibawanya ati kebo se’unduhan yang masih mentah dari rumah 

mempelai wanita menuju ke petilasan atau makam Demang Aryareja atau Eyang 

Manten. Makam Demang Aryareja ini terletak di komplek pemakaman umum 

warga Desa Grantung, namun makam Demang Aryareja ini berada di dalam 

gubuk yang dikelilingi pagar pembatas. Terdapat 4 makam lain yang terletak di 

sebelah kanan kiri makam Demang Aryareja, yaitu makam dari Eyang Kakung 

Demang Aryareja dan dua pembantunya. Makam Demang Aryareja ini juga 

dikeramatkan oleh warga Desa Grantung sehingga banyak warga Desa Grantung 

yang sering melakukan ziarah ke makam Demang Aryareja.  

Ati kebo se’unduhan ini selanjutnya dibawa dengan menggunakan 

nampan dan ditutupi daun pisang atau kain mori (kain kafan). Slametan ini 

dipimpin oleh sesepuh dari keturunan Demang Aryareja yang telah dipercaya 

oleh keluarga keturunan Demang Aryareja. Sesampainya di petilasan Demang 

Aryareja, pemimpin slametan mulai membakar kemenyan yang diletakan pada 

sebuah prupuyan yang berupa sabut kelapa. Selanjutnya pemimpin slametan 

memasrahkan ati kebo se’unduhan  yang ditujukan atau dikhususkan kepada 

Demang Aryareja. Ati kebo se’unduhan lalu dido’akan, setelah itu ati kebo 

se’unduhan dibawa kembali ke rumah mempelai wanita untuk dislameti.  
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Slametan dilakukan dengan mengundang tetangga terdekat dan 

dipimpin oleh modin (kaur agama) atau pemuka agama setempat, setelah 

slametan selesai lalu ati kebo se’unduhan dibagi-bagikan kepada tetangga 

terdekat sebagai berkat. Sampai saat ini dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja yang di dalamnya terdapat ati kebo se’unduhan ini 

masih tetap dilestarikan dan dilaksanakan oleh keluarga keturunan Demang 

Eyang Manten, hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan keluarga terhadap 

leluhur mereka yaitu Demang Aryareja yang telah menurunkan tradisi tersebut. 

Budaya-budaya dan tardisi yang ada pada masyarakat Jawa banyak 

diwarnai dengan simbolisme, yaitu paham yang mengikuti pola-pola yang 

mendasarkan diri atas simbol-simbol. Bentuk-bentuk simbolisme dalam budaya 

Jawa sangat dominan dalam segala hal dan dalam segala bidang, hal ini terlihat 

dalam tindakan sehari-hari masyarakat Jawa sebagai realisasi dari pandangan 

dan sikap hidupnya yang berganda (Budiono Herusatoto, 2003:88). Budaya dan 

tradisi simbolis yang ada dalam masyarakat Jawa ini juga tidak terlepas dari 

pengaruh paham dinamisme yang telah ada sejak zaman nenek moyang 

masyarakat Jawa yang beranggapan bahwa semua benda yang ada disekitar 

memiliki nyawa dan mempunyai kekuatan gaib atau roh yang berwatak baik 

maupun jahat.  

Contoh dan wujud dari tindakan simbolis yang ada dalam masyarakat 

Jawa salah satunya adalah adanya ati kebo se’unduhan yang terdapat di dalam 

tradisi slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja di Desa 

Grantung. Apa sebenarnya fungsi serta makna simbolik dari adanya ati kebo 
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se’unduhan yang ada dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja ini. 

Berdasar pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Fungsi Dan Makna Simbolik “Ati Kebo Se’unduhan“ 

Dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa 

Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat diperoleh 

beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana asal-usul dari adanya slametan pernikahan yang dilakukan oleh 

keluarga keturunan Demang Aryareja? 

2. Apa fungsi slametan pernikahan bagi keluarga keturunan Demang Aryareja? 

3. Apa makna simbolik ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui asal-usul dari adanya slametan yang dilakukan oleh keluarga 

keturunan Demang Aryareja. 

2. Mengetahui fungsi dari slametan pernikahan bagi keluarga keturunan 

Demang Aryareja. 
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3. Mengetahui makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang 

antropologi budaya yang mengkaji tentang ritus slametan, seperti 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja di Desa 

Grantung. 

b. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

perbendaharaan perpustakaan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa 

jurusan sosiologi dan antropologi khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menginventarisir berbagai 

kearifan budaya lokal yang ada di Kab. Purbalingga. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan megkaji 

tentang topik yang sama mengenai slametan. 

c. Menambah wawasan bagi masyarakat di Purbalingga dan Desa Grantung 

khususnya tentang budaya dan tradisi-tradisi lokal yang ada. 
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E. Penegasan Istilah  

Istilah yang perlu ditegaskan untuk menghindari munculnya penafsiran-

penafsiran yang berbeda agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan 

judul penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Fungsi 

Fungsi merupakan sesuatu yang dapat bermanfaat dan berguna bagi 

kehidupan suatu masyarakat dimana keberadaan dari sesuatu tersebut 

mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial (Koentjaraningrat 1984:29). 

Koentjaraningrat juga menyebutkan bahwa konsep fungsi mempunyai 3 arti 

penting dalam penggunaannya, yaitu: 1) menerangkan adanya hubungan 

suatu hal dengan tujuan tertentu, 2) alam pengertian korelasi adanya 

hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, 3) menerangkan adanya 

hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal lainnya dalam satu sistem 

berinteraksi.  

Fungsi dalam penelitian ini adalah kegunaan dari pelaksanaan 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja bagi kehidupan 

keluarga keturunan Demang Aryareja itu sendiri. 

2. Makna Simbolik 

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu symbolos yang berarti 

tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Manusia 

dalam hidupnya selalu berkaitan dengan simbol-simbol yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Manusia adalah animal sybolicum, yang 
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artinya adalah pemikiran dan tingkah laku simbolis merupakan ciri yang 

betul-betul khas manusiawi dan bahwa seluruh kemajuan kebudayaan 

manusia mendasarkan diri pada kondisi-kondisi itu. Manusia adalah makhluk 

budaya dan budaya manusia penuh dengan simbol (Endraswara, 2006:171).  

Ernst Cassirer (dalam Budiono Herusatoto, 1987:10) mengatakan 

bahwa manusia berpikir, berperasaan dan bersikap dengan ungkapan-

ungkapan yang simbolis. Manusia tidak pernah melihat, mengenal dan 

menemukan dan mengenal dunia secara langsung tetapi melalui berbagai 

simbol. Kenyataan adalah selalu lebih daripada hanya tumpukan fakta-fakta, 

tetapi kenyataan mempunyai makna yang bersifat kejiwaan, dimana baginya 

di dalam simbol terkandung unsur pembebasan dan perluasan pemandangan. 

Jadi simbol merupakan bentuk lahiriah yang mengandung maksud, 

sedangkan makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang tertentu. 

Dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda 

tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi. Kesatuan simbol dan 

makna akan menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud tertentu. 

Makna simbolik dalam penelitian ini adalah makna yang terkandung 

pada ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja. 
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3. Slametan 

Slametan dalam masyarakat Jawa mempunyai arti tentang suatu 

keadaan yang didambakan yaitu keadaan slamet yang oleh orang Jawa 

didefinisikan sebagai “gak ana apa-apa” − tidak ada apa-apa, atau lebih 

tepatnya “ tak ada sesuatu yang akan menimpa (seseorang) “ (Geertz, 

1964:18). Slametan dapat diadakan untuk memenuhi semua hajat orang 

sehubungan dengan kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau 

dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi 

buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, memohon kepada arwah 

penjaga desa, khitanan, dan memulai suatu rapat politik merupakan beberapa 

hal yang memerlukan slametan. 

   Slametan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah slametan 

pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga keturunan Demang Aryareja. 

4. Ati Kebo Se’unduhan 

Ati Kebo Se’unduhan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

istilah yang dipakai oleh masyarakat lokal di Desa Grantung yang berarti 

adalah hati kerbau yang utuh beserta jantung dan limpa dari kerbau yang 

telah disembelih dan belum di potong-potong. Ati kebo se’unduhan ini adalah 

syarat wajib yang harus ada dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja dan merupakan inti dari diadakannya slametan pernikahan 

tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Berbagai hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang fungsi, 

makna, dan simbol dalam suatu tradisi ritual telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti antara lain oleh Dwiyanti Hanandini (2010), oleh Indah Arvianti (2010), 

Helga Septiani Manik (2012) yang ketiganya merupakan karya berupa jurnal 

ilmiah, dan Dwi Kurnia Indarwati (2010) yang merupakan hasil penelitian 

skripsi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil dan teori yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kajian yang sejenis. 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Dwiyanti Hanandini (2010) 

dalam Jurnal Pembangunan Sosial Budaya Universitas Andalas tentang fungsi 

dan makna simbolik upacara selapanan bayi dalam struktur sosial masyarakat 

Jawa. Upacara selapanan bayi merupakan suatu tradisi slametan yang dilakukan 

ketika bayi melalui suatu tahap usia tiga puluh lima hari atau selapan setelah 

kelahiran.   

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa tradisi upacara 

selapanan bayi memiliki makna memperkenalkan bayi kepada para tetangganya 

maupun teman sebayanya serta menunjukan rasa syukur dari orang tua kepada 

Tuhan melalui upacara selapanan bayi ini. Makna lain dari upacara selapanan 

bayi tersebut adalah sebagai alat untuk mengingatkan orang tua si bayi bahwa 

anaknya sudah bertambah umur. Upacara selapanan bayi juga bermakna sebagai 
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ungkapan permintaan maaf dari si bayi kepada teman sebayanya yang selama ini 

terganggu oleh anak tersebut. 

Dalam upacara selapanan bayi ini terdapat cok bakal (sesaji) dan sego 

tangis (nasi tangis). Cok bakal tersebut diletakan di bawah tempat tidur bayi, 

tempat memandikan bayi, tempat yang biasanya untuk mengambil air mandi 

bagi bayi, dan tempat dimana ar-ari bayi ditanam. Cok Bakal yang ditempatkan 

di ari-ari yang ditanam harus diberi bunga rampai dan lampu minyak yang 

dinyalakan semalaman, hal ini dimaksudkan agar hidup bayi nantinya tidak 

menghadapi pepeteng (kegelapan) dan mendapat petujuk dari Tuhan. Dalam 

upacara selapanan bayi ini juga dilakukan pemotongan rambut dan kuku si bayi 

untuk pertama kalinya. Pemotongan tersebut dilakukan karena adanya anggapan 

bahwa rambut tersebut merupakan bawaan dari rahim ibu yang dianggap kotor 

sehingga perlu dibuang. Potongan rambut dan kuku tersebut lalu diletakan 

diempat ari-ari ditanam atau dapat juga dibuang ke sungai. Hal ini mempunyai 

makna yang berupa harapan agar rambut si bayi nantinya bisa panjang dan tebal 

bagi wanita, dan untuk laki-laki mempunyai rambut yang lebat dan berkepala 

dingin atau tidak mempunyai sifat pemarah. 

Upacara selapanan bayi menurut penelitian tersebut berfungsi untuk 

mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat, karena bayi 

dianggap sebagai salah satu anggota sistem yang dipandang dapat mengganggu 

keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan tentang bagaimana 

masyarakat Jawa selalu menekankan perlunya keseimbangan dalam 

bermasyarakat.  
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Tradisi upacara selapanan bayi sudah jarang dilakukan oleh masyarakat 

Jawa di masa sekarang. Meskipun masih ada yang melakukan upacara selapanan 

bayi namun telah mengalami pergeseran fungsi dan makna simbolik dari upacara 

selapanan bayi yang dilakukan secara tradisional. Hal ini dikarenakan berbagai 

persyaratan upacara telah banyak yang diganti dengan bentuk lain yang secara 

simbolik tidak mengandung makna yang sama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti Hanandini (2010) senada 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji mengenai fungsi dan 

makna simbolik. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan 

dengan yang dilakukan oleh Dwiyanti Hanandini adalah objek kajian 

penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti Hanandini mengkaji 

tentang fungsi dan makna simbolik dari upacara selapanan bayi dalam struktur 

sosial masyarakat Jawa, sementara penelitian yang penulis lakukan adalah 

mengkaji tentang fungsi dan makna simbolik ati kebo seunduhan dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Dwiyanti Hanandini tersebut dapat penulis jadikan sebagai 

referensi dalam penelitian ini.  

Penelitian lain yang sejenis dikemukakan oleh Indah Arvianti (2010) 

dalam Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 1 No. 3 September 2010 

Universitas AKI yang mengkaji tentang Metafora Tuwuhan dalam Budaya 

Pernikahan Adat Jawa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Arvianti mengemukakan  

bahwa dalam upacara pernikahan adat Jawa banyak terkandung falsafah dan 
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makna yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berumah tangga. 

Falsafah tersebut tercermin dalam simbol-simbol yang memiliki kemiripan 

makna antara makna sesungguhnya dengan makna metaforanya yang masing 

masing dapat memberikan indeks. Selain makna metafora, masyarakat Jawa juga 

terkenal dengan kerata basa atau jarwa dhosok ( seperti cengkir: kenceng ing 

pikir, tebu: anteb ing kalbu, serta janur: muja tumuruning nur. bebasan seperti 

arum gandanipun dan mikul dhuwur mendem jero yang mencerminkan local 

wisdom masyarakat Jawa, mencari kesamaan sifat antara suatu smbol yang dapat 

memberikan falsafah dalam masyarakat Jawa ( seperti gedhang, ron apa-apa, 

ron alang-alang, dan ron dhadhap srep ), serta kesamaan bunyi ( seperti ron 

dhadhap srep dan ron waringin ).  

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Arvianti (2010) tersebut selaras 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sama-sama mengkaji tentang 

suatu makna yang terdapat dalam pernikahan adat Jawa, namun fokus kajian 

penelitian dari kedua penelitian ini berbeda. Penelitian yang dilakukan Indah 

Arvianti mengkaji tentang metafora atau makna Tuwuhan dari sudut pandang 

linguistik, sementara penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang fungsi 

dan makna simbolik ati kebo seunduhan dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja dari sudut pandang ilmu Antropologi. 

Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Helga Septiani Manik 

(2012) dalam Jurnal BioKultur, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2012 FISIP Unair, 

tentang Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa 

Batak Toba di Perantauan Surabaya. 
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Dalam Penelitian tersebut, perkawinan Batak Toba didefinisikan 

sebagai pembelian seorang wanita, di mana perempuan dibebaskan dari keluarga 

mereka setelah transaksi pembayarannya telah disepakati sebelumnya. Transaksi 

dapat berupa pembayaran dengan barang-barang berharga, hewan (babi, kerbau, 

sapi) atau sejumlah uang untuk diberikan pada pihak perempuan. Proses 

transaksi ini disebut sinamot. 

Tradisi sinamot yang ada di kampung halaman mempunyai makna 

sebagai salah satu alat untuk mengikat hubungan yang terjalin antara dua 

kelompok keke-rabatan yang bersangkutan. Tradisi ini merupakan salah satu 

dari macam-macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat bersolidaritas 

mekanik di kampung halaman. Mereka melakukannya untuk memperkuat 

hubungan diantara hubungan dalihan natolu yang sudah terbentuk. Tradisi ini 

sudah menjadi salah satu rangkaian adat perkawinan yang sudah disahkan dan 

disetujui oleh masyarakat Batak Toba itu sendiri, sehingga memperkuat 

integritas sosial mereka. 

Tradisi sinamot yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di 

Surabaya dimana tergolong masyarakat bersolidaritas organik ini menekankan 

pada fungsi masyarakat yang ada. Mereka menganggap bahwa tradisi sinamot 

tetap dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan antar kelompok 

marga. Mereka akan selalu berinteraksi dengan berbagai etnis dan agama di 

Surabaya. Identitas sebagai masyarakat Batak Toba akan mengalami 

kelonggaran bila mereka hanya berinteraksi dengan masyarakat di luar Batak 
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Toba. Karena melalui proses interaksi maka seseorang bisa terpengaruh 

kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial tersebut. 

Individu yang mempunyai identitas sebagai masyarakat Batak Toba 

tetap berinteraksi dengan komunitasnya yang memiliki kesamaan latar belakang 

budaya di masyarakat heterogen, maka identitas mereka sebagai “orang Batak” 

akan semakin melekat dalam batin individu. Tinggi rendahnya pendidikan yang 

diperoleh seorang pemuda dan pemudi dipakai sebagai tolak ukur tinggi 

rendahnya sinamot. Status sosial kedua pengantin, serta orangtua masing-masing 

ikut menentukan sinamot. Demikian pula dengan kecantikan dan ketrampilan 

khusus yang dimiliki oleh pemudi atau anak perempuannya. Tinggi rendahnya 

sinamot dapat dilihat sebagai ukuran kedudukan suatu keluarga. Jadi, dalam 

menentukan besarnya sinamot yang diminta, pihak perempuan biasanya 

mengajukan jumlah yang tinggi dengan memperhatikan semua pertimbangan 

tersebut.  

Masyarakat Batak Toba yang merantau ke Surabaya adalah 

bersolidaritas organik, dimana mereka berada di lingkungan heterogen, terdapat 

proses pembagian kerja yang memiliki mekanisme tertentu. Berkembangnya 

alat-alat komunikasi dan transportasi dapat meningkatkan kepadatan penduduk 

melalui imigrasi. Jumlah penduduk pencari kerja semakin meningkat dan 

penciptaan lapangan kerja baru semakin banyak juga. Hal ini bisa menjadi 

masalah karena pembagian kerja yang terdiferensiasi akan sulit dikerjakan 

karena terjadi persaingan yang cukup ketat. Maka masyarakat ini menekankan 

pada fungsi dalam struktur masyarakat yang ada. Fungsinya adalah untuk 
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mempertahankan hubungan kekerabatan kelompok sosial agar tidak pecah, 

hanya karena pengaruh dari masyarakat dari kelompok sosial lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Helga Septiani Manik (2012) selaras 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji mengenai fungsi dan 

makna simbolik. Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan 

dengan yang dilakukan oleh Helga Septiani Manik adalah objek kajian 

penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Helga Septiani Manik mengkaji 

tentang makna dan fungsi tradisi sinamot dalam adat perkawinan sukubangsa 

Batak Toba di perantauan Surabaya, sementara penelitian yang penulis lakukan 

adalah mengkaji tentang fungsi dan makna simbolik ati kebo seunduhan dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Helga Septiani Manik tersebut dapat penulis jadikan sebagai 

referensi dalam penelitian ini. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dwi Kurnia Indarwati (2010) 

tentang makna simbolik yang terdapat dalam pelaksanaan upacara perkawinan 

adat pada komunitas Cina Benteng. Makna simbolik yang terdapat dalam 

upacara perkawinan adat pada komunitas Cina Benteng pada penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu makna spiritual dan makna sosial.  

Makna spiritual dari upacara perkawinan adat pada komunitas Cina 

Benteng ialah penghormatan yang dilakukan oleh manusia terhadap roh 

leluhurnya yaitu dengan melakukan sembahyang Sam Kay dan sembahyang di 

meja abu. Makna sosial dari upacara perkawinan adat pada komunitas Cina 

Benteng adalah sebagai sarana kontrol sosial bagi komunitasnya, bentuk 
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pengakuan terhadap perkawinan antara komunitas Cina Benteng secara 

eksklusif, bentuk pertahanan agar tetap dapat bertahan dengan model dan 

interpretasi ke-Cinaan komunitas Cina Benteng, inisiasi menuju suatu 

kedewasaan yang dijalani oleh seseorang yang akan memulai kehidupan 

berumah tangga, bentuk permohonan izin serta keselamatan yang dilakukan oleh 

pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga, bentuk 

penghormatan tertinggi yang dilakukan oleh pasangan pengantin kepada kedua 

orang tua dan bentuk kasih sayang orang tua sehingga perkawinan anaknya 

dapat dihindarkan dari malapetaka. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dwi Kurnia Indarwati (2010) 

mengulas tentang apa saja makna simbolik upacara perkawinan adat pada 

Komunitas Cina Benteng, sementara penelitian yang penulis lakukan adalah 

tentang fungsi dan makna simbolik ati kebo seunduhan dalam slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. Meskipun sama-sama 

mengkaji tentang makna simbolik dalam suatu upacara maupun slametan 

perkawinan adat, namun kedua penelitian ini meneliti pada komunitas dan 

masyarakat yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurnia Indarwati 

meneliti pada komunitas Cina Benteng di Daerah Tangerang, sementara 

penelitian yang penulis lakukan adalah pada keluarga keturunan Demang 

Aryareja di Desa Grantung, Purbalingga. 

Ke-empat kajian pustaka di atas menunjukan penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa ahli tentang fungsi maupun makna simbolik dari 

berbagai hal. Hasil penelitian diatas menunjukan berbagai fungsi dan makna 
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simbolik dari beberapa ritual yang menjadi fokus penelitian dari masing-masing 

peneliti. Namun, upaya pengkajian fungsi dan makna simbolik dari ati kebo 

seunduhan dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

yang berbeda dan berada diluar tahapan-tahapan upacara pernikahan yang 

dilakukan oleh orang Jawa pada umumnya sama sekali belum pernah diteliti 

secara mendalam. 

Guna mendukung data hasil penelitian, maka peneliti juga 

menggunakan beberapa referensi yang terkait dengan slametan, ritus dan fungsi 

dalam masyarakat Jawa yaitu dari tulisan Clifford Geertz dalam bukunya yang 

berjudul “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. Referensi itu 

akan digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat Jawa memandang dan 

mempraktikan ritus slametan. Pandangan dan praktik yang dilakukan 

masyarakat Jawa terkait tentang praktik ritus slametan ini akan digunakan 

sebagai kerangka analisis selain teori yang digunakan. 

Pandangan Geertz (1964: 13-18) tentang slametan secara umum pada 

masyarakat Jawa berdasarkan penelitiannya di Mojokuto, bahwa slametan atau 

kenduren menurutnya merupakan versi Jawa dari upacara keagamaan yang 

paling umum di dunia. Slametan melambangkan kesatuan mistis dan sosial 

mereka yang ikut serta di dalamnya. Slametan diadakan untuk memenuhi semua 

hajat orang sehubungan dengan suatau kejadian yang ingin diperingati, ditebus 

atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, 

memohon arwah kepada penjaga desa, khitanan, dan memulai suatu rapat 

politik, semuanya itu bisa memerlukan slametan. Senantiasa ada hidangan khas 
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(yang berbeda-beda menurut maksud slametan itu). Dupa, pembacaan do’a 

Islam, dan pidato tuan rumah yang disampaikan dalam bahasa Jawa tinggi 

(kromo inggil) yang sangat resmi (yang isinya tentu sja berbeda-beda menurut 

peristiwanya), selalu terlihat tata krama yang sopan dan sikap malu-malu, yang 

mengesankan bahwa sekalipun penyelenggaraan upacara itu begitu ringkas dan 

tak dramatis, tetapi sesuatu yang penting sedang berlangsung. 

Konsep tentang slametan dalam penelitian yang dilakukan Geertz  

menerangkan bahwa kebanyakan slametan diselenggarakan di waktu malam, 

segera setelah matahari terbenam, namun ada juga yang mengundang ahli agama 

dalam penentuan waktu atau hari baik menurut hitungan sistem kalender orang 

Jawa. Ketika slametan diadakan secara besar-besaran maka akan meminta 

bantuan para kerabat, namun ada kalanya hanya anggota keluarga yang 

bersangkutan saja apabila slametan diadakan secara sederhana. Upacaranya 

sendiri hanya dilakukan oleh kaum pria, sementara kaum wanita di dapur untuk 

mempersiapkan hidangan. Semua pria yang diundang adalah tetangga-tetangga 

dekat, karena dalam slametan itu orang mengundang semua yang tinggal di 

tempat sekitar rumahnya yang terdekat. 

Biasanya tempat duduk yang disediakan berupa tikar yang terbentang di 

lantai, cara duduk para tamu dalam posisi formal yang disebut sila (dengan dua 

kaki dilipat bersilang ke dalam, sementara tubuh tegak lurus). Kemenyan akan 

mulai dibakar pada saat tamu mulai berdatangan. Para yang datang mengambil 

tempat duduk (tanpa pengaturan yang khusus) dalam lingkaran lebar disekitar 
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hidangan yang telah diletakan di tengah. Bila semua sudah tiba dan lingkaran itu 

sudah penuh, maka upacara pun dimulai. 

Tuan rumah membuka upacara dengan bahasa Jawa halus (kromo 

inggil). Pertama-tama, tuan rumah mengucapkan rasa terima kasihnya atas 

kehadiran para tetangganya. Para tetangganya yang datang dianggap sebagai 

saksi dari keikhlasan dan kesungguhan niat dari tuan rumah. Kedua, tuan rumah 

mengutarakan niatnya atau maksud khusus dari slametan itu, dan selanjutnya 

menyebut maksud umum dari upacara itu yang isinya agar tuan rumah, keluarga, 

dan para tamu memperoleh ketenangan jiwa dan raga, suatu ketenangan negatif 

yang istimewa yang oleh orang Jawa disebut slamet. Pada bagian akhir 

sambutan, tuan rumah meminta maaf atas kesalahan yang mungkin dibuat dalam 

sambutan itu. 

Bila tuan rumah telah menyelesaikan sambutan pembukaan yang formal 

yang disebut ujub, lalu tuan rumah meminta salah seorang yang hadir untuk 

membacakan do’a dalam bahasa arab. Bisa mengundang modin, ahli agama desa 

yang resmi untuk mendo’a, tetapi biasanya mengundang seorang teman yang 

diketahui telah belajar di pesantren dan bisa membacakan do’a Arab yang 

pendek-pendek. Pemimpin do’a membaca do’a atau ayat Al-Qur’an sedang 

tamu-tamu yang lain duduk dengan tapak tangan mereka menadah ke atas, 

mengarah ke langit dan wajah-wajah mereka pun tengadah pula seperti sedang 

menunggu anugerah Tuhan. Pada setiap ujung do’a, para tamu mengucap 

“amin” dan bila semuanya selesai lalu mengusap muka seperti sedang mencoba 
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membangunkan diri dari tidur. Pembaca do’a memperoleh sekedar uang yang 

disebut wajib sebagai imbalan atas jasanya. 

Setelah upacara pembukaan selesai maka suguhan hidangan pun 

dimulai. Setiap yang hadir (kecuali tuan rumah yang tidak makan), menerima 

secangkir teh dan piring dari daun pisang yang berisikan semua macam pangan 

yang dihidangkan ditengah tikar. Masing-masing hidangan mengandung arti 

yang masih diketahui atau sudah tak diketahui lagi oleh hadirin. Dalam 

menyampaikan ujub seringkali tuan rumah menguraikan arti tiap panganan 

sebagai bagian dari pernyataannya tentang niat upacara itu. Hidangan itu tidak 

disuguhkan oleh tuan rumah, melainkan oleh seorang atau dua orang dari antara 

para tamu yang maju ke tengah lingkaran untuk mengisi berbagai piring itu, 

setelah itu tuan rumah mempersilakan para tamu untuk makan. Setelah para 

tamu selesai menikmati makanan, para tamu berpamitan untk pulang, dan 

setelah diizinkan, para tamu meninggalkan rumah dengan membungkuk agar 

tidak menggagahi tuan rumah yang sedang duduk. Kebanyakan hidangan tidak 

habis termakan. Hidangan dibawa pulang, dibungkus dengan daun pisang, untuk 

dinikmati sendiri di rumah bersama isteri dan anak-anak. Upacara slametan 

dinyatakan selesai seiring pulangnya para tamu undangan. 

Setelah menyelenggarakan slametan, arwah setempat tidak akan 

mengganggu. Keadaan yang didambakan adalah slamet, yang oleh orang Jawa 

didefinisikan sebagai “gak ana apa-apa” atau tidak ada apa-apa, atau lebih tepat 

“ tak ada sesuatu yang menimpa (seseorang)”. Tetapi karena sesuatu mungkin 

saja terjadi, dan hampir-hampir tidak bisa dihindari lagi, kalangan abangan yang 
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menyadari hal ini, mempersonifikasikan kemungkinan kemalangan ini 

dipandang dari segi kepercayaan terhadap roh-roh halus (animisme) dan 

mencoba tawar menawar dengan mereka melalui slametan. Kemenyan dan bau 

panganan di tempat slametan dianggap sebagai makanan untuk roh-roh itu, agar 

para roh-roh ini menjadi pasif dan tidak akan mengganggu yang hidup. 

Pandangan Geertz mengenai slametan secara umum pada masyarakat 

Jawa dirasa senada dengan fokus penelitian yang penulis lakukan mengenai 

fungsi dan makna simbolik ati kebo seunduhan dalam slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja. Prosesi slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja yang penulis teliti memiliki tahapan-tahapan yang 

hampir sama dengan prosesi slametan secara umum yang digambarkan oleh 

Geertz berdasarkan penelitiannya di Mojokuto. Berdasarkan asumsi tersebut, 

pandangan dan praktik yang dilakukan masyarakat Jawa menurut Geertz terkait 

tentang praktik ritus slametan ini akan digunakan sebagai kerangka analisis 

selain teori yang digunakan. 

B. Landasan Teori 

Ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan 

untuk menganalisa masing-masing rumusan masalah yang ada penelitian ini, 

yaitu :   

1. Teori Fungsionalisme Malinowski 

Malinowski merumuskan tingkatan abstraksi mengenai fungsi aspek 

kebudayaan (Koentjaraningrat, 1987:167), yaitu : 
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a. Saling keterkaitannya secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap 

aspek lainnya. 

b. Konsep oleh masyarakat yang bersangkutan. 

c. Unsur-unsur dalam kehidupan sosial masyarakat yang terintegrasi secara 

fungsional. 

d. Esensi atau inti dari kegiatan/aktivitas tersebut tak lain adalah berfungsi 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar “biologis” manusia. 

 

Melalui tingkatan abstraksi tersebut kemudian Malinowski 

mempertegas inti dari teorinya dengan mengasumsikan bahwa segala 

kegiatan/aktifitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya 

bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan atau naluri 

manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Dalam 

penelitiannya lebih lanjut, Malinowski memberikan contoh dari penelitian 

yang pernah dilakukannya pada masyarakat di kepulauan Trobriand. 

Malinowski menyebutnya dengan magic Trobriand, magic disini merupakan 

suatu bentuk upacara adat masyarakat suku Trobriand. Magic dalam peneltian 

ini memiliki fungsi untuk mengurangi kecemasan menghadapi hal-hal yang 

tak dipahami, beliau seolah menjelaskan alasan dan kelestarian magic itu 

dalam budaya Trobriand (David Kaplan & Robert A. Manners, 2002: 77). 

Dalam penelitian ini, teori fungsionalisme dari Malinowski digunakan 

sebagai landasan untuk menganalisa masalah mengenai fungsi dari slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja bagi keluarga keturunan 
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Demang Aryareja itu sendiri. Tradisi slametan ini pada dasarnya merupakan 

suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan sejumlah 

kebutuhan atau naluri manusia (keluarga keturunan Demang Aryareja) yang 

berhubungan dengan seluruh kehidupannya. 

2. Teori Penafsiran Victor Turner 

Manusia adalah animal symbolicum, yang berarti bahwa pemikiran 

dan tingkah laku simbolis merupakan ciri yang betul-betul khas manusiawi 

dan bahwa seluruh kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada 

kondisi-kondisi itu (Endraswara, 2006:171). Manusia adalah makhluk budaya 

dan budaya manusia penuh dengan simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa 

budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata 

pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang 

mendasarkan diri pada simbol.  

Turner (dalam Endraswara, 2006:172) menyatakan bahwa simbol 

adalah unit atau bagian terkecil dalam ritual yang mengandung makna dari 

tingkah laku ritual yang bersifat khusus. Simbol tersebut merupakan unit 

pokok dari struktur khusus dalam konteks ritual, dengan demikian bagian-

bagian terkecil ritual perlu mendapat perhatian peneliti seperti sesaji-sesaji, 

mantra, dan uberampe lain. 

Turner mengetengahkan ciri khas simbol, yaitu: (a) multivokal, 

artinya simbol memiliki banyak arti, menunjuk pada banyak hal, pribadi, dan 

atau fenomena. Hal ini menunjukkan betapa kaya makna simbol ritual, (b) 
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polarisasi simbol, karena simbol memiliki banyak arti sering ada arti simbol 

yang bertentangan. (c) unifikasi, yang berarti memiliki arti terpisah.  

Dalam menganalisis makna simbolik dalam aktivitas ritual, yang 

dalam penelitian ini adalah tentang makna simbolik ari ati kebo se’unduhan 

yang terdapat dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja, digunakan teori penafsiran yang dikemukakan Turner (dalam 

Endraswara, 2006:173)  sebagai berikut: 

a. Exegetical Meaning (Dimensi Eksegetik), yaitu makna yang diperoleh dari 

informan warga setempat tentang perilaku ritual yang diamati. Hal ini 

mendasarkan pada informan setempat. Eksegensinya meliputi apa yang 

dikatakan informan mengenai simbol atau dapat mengambil dari cerita-

cerita naratif. 

b. Operational Meaning (Dimensi Operasional), yaitu makna yang diperoleh 

tidak terbatas pada perkataan informan, melainkan dari tindakan ritual 

yang dilakukan dalam ritual. Dalam hal ini, simbol perlu diketahui dalam 

hal apa simbol tersebut digunakan. Dengan melihat dimensi operasional, 

dapat diketahui dalam rangka apa saja simbol-simbol tersebut digunakan. 

c. Positional Meaning (Dimensi Posisional) yaitu makna yang diperoleh 

melalui interpretasi terhadap simbol dalam hubungannya dengan simbol 

lain secara totalitas untuk mendapatkan makna secara keseluruhan. Hal ini 

berkaitan dengan sifat simbol yang multivokal yang berarti bahwa simbol 

memiliki beraneka ragam makna, akan tetapi berdasarkan konteksnya. 
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Dari ketiga dimensi penafsiran yang dikemukakan oleh Victor Turner 

diatas, maka yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisa dan 

mengungkap makna dari ati kebo se’unduhan yang menjadi simbol dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung 

akan menggunakan dimensi eksegetik dan dimensi operasional saja. Dimensi 

posisional tidak digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini hanya 

akan membahas makna dari ati kebo seunduhan dan simbol-simbol lainnya 

yang digunakan dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja saja, bukan makna secara totalitas atau keseluruhan. 
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memberikan gambaran mengenai inti dari alur pikiran 

dari penelitian yang untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi 

keseluruhan dari penelitian ini. Agar menjadi lebih jelas maka peneliti 

menyajikan kerangka berfikir dalam bentuk bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir Penelitian 

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang didalamnya memiliki 

berbagai macam tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya 

adalah tradisi  slametan. Slametan secara umum merupakan usaha awal dari 

proses manusia untuk mencari keselamatan (slamet), ketentraman, menciptakan 

keadaan sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk nyata maupun halus, 

Keluarga Keturunan 

Demang Aryareja 

Slametan Pernikahan 

Keluarga Keturunan 

Demang Aryareja 

Ati Kebo Se’unduhan 

Makna Simbolik Fungsi 

Masyarakat Desa 

Grantung 
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yang kemudian diikuti oleh mayoritas orang Jawa untuk menuju tahap yang 

paling akhir yaitu kesatuan kepada Tuhan. Slametan dapat juga diartikan sebagai 

hal yang perlu dilakukan untuk bersedekah dan dapat digunakan sebagai simbol 

(penolak bala) bagi keluarga yang mengadakan slametan. Penyelenggaraan 

slametan dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan 

siklus hidup dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupan sehari-hari seperti 

kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian, panen, menempati rumah baru, 

membuka usaha, membeli kendaraan, dan masih banyak lagi. 

Di dalam masyarakat Desa Grantung terdapat keluarga keturunan salah 

satu demang di Grantung  yang memerintah pada saat kerajaan Mataram Islam 

yaitu Demang Aryareja atau yang biasa masyarakat lokal sebut sebagai Eyang 

Manten, meskipun sekarang ini ada beberapa keturunan dari Demang Aryareja 

yang bertempat tinggal diluar Desa Grantung, namun mayoritas dari keturunan 

Demang Aryareja masih bertempat tinggal di Desa Grantung. Keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini memiliki sebuah tradisi slametan pernikahan, 

slametan tersebut wajib dilakukan oleh setiap keluarga keturunan  Demang 

Aryareja tak terkecuali yang berada diluar Desa Grantung.  

Dalam slametan pernikahan tersebut terdapat adanya ati kebo 

se’unduhan. Ati kebo se’unduhan  ini merupakan hal yang wajib ada dalam 

slametan ini karena merupakan bagian terpenting atau dapat disebut sebagai inti 

dari slametan ini. Guna menjelaskan Fungsi dari adanya slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja serta makna simbolik dari ati kebo 

se’unduhan yang terdapat dalam slametan ini maka perlu dlakukan penelitian 
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tentang fungsi dari slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

serta dan makna simbolik dari ati kebo se’unduhan dalam slametan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif untuk mencoba mengungkap dan 

menafsirkan fungsi dari slametan pernikahan keluarga Keturunan Demang 

Aryareja dan makna simbolik dari ati kebo seunduhan yang terdapat pada 

slametan pernikahan keluarga Keturunan Demang Aryareja. Data yang 

dibutuhkan adalah data deskriptif mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung 

dan mengenai fungsi serta makna simbolik ati kebo se’unduhan yang terdapat 

dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Dalam proses pengambilan data dituntut adanya penjelasan berupa 

analisis yang mendalam pada saat slametan dilaksanakan, serta sebelum dan 

sesudah slametan, sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yang 

merupakan penggambaran fenomena atau keadaan dari permasalahan penelitian. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang 

kondisi di lapangan dan bukan hanya berupa sajian data. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada asal-usul dari adanya slametan 

pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja. Penulis ingin mengetahui 
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bagaimana awal mula mengapa slametan pernikahan tersebut muncul dan 

dilaksanakan oleh seluruh keluarga keturunan Demang Aryareja hingga saat ini. 

Selain itu penelitian ini difokuskan pada fungsi dari slametan 

pernikahan keluarga Keturunan Demang Aryareja ini. Penulis ingin mengetahui 

apa saja fungsi dari dilaksanakannya slametan pernikahan bagi keluarga 

keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung ini.    

Penelitian ini juga difokuskan pada makna simbolik dari ati kebo 

se’unduhan yang terdapat dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang menjadi inti dan syarat utama yang harus ada dalam 

setiap slametan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga Keturunan Demang 

Aryareja ini. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Grantung, Kecamatan 

Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Desa Grantung berjarak 33 km ke arah 

utara dari pusat kota Purbalingga. Desa Grantung ini memiliki kondisi topografi 

yang berbukit-bukit karena letak geografisnya yang berada di sekitar kawasan 

pegunungan. Penulis memilih lokasi tersebut karena mayoritas dari keluarga 

keturunan Demang Aryareja bertempat tinggal di Desa Grantung meskipun ada 

beberapa keluarga keturunan Demang Aryareja yang bertempat tinggal di luar 

Desa Grantung. Faktor lain yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi 

penelitian di Desa Grantung dikarenakan dipastikan setiap diadakannya 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja dilaksanakan di Desa 

Grantung karena makam dari Demang Aryareja atau Eyang Manten berada di 
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Desa Grantung yang tepatnya terletak di komplek pemakaman umum Desa 

Grantung. 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Primer 

Sumber primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian dan 

informan pendukung. Pencarian data dalam penelitian ini  dilakukan melalui 

wawancara pada keluarga keturunan Demang Aryareja mengenai asal-usul 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja beserta fungsinya, 

serta makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

a) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari individu-individu tertentu yang 

benar-benar mengetahui objek yang diteliti dan diwawancarai oleh penulis 

yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian yang 

dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang bertempat tinggal di Desa Grantung dan sesepuh 

dari keturunan Demang Aryareja. 

Adanya subjek penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dan sangat penting bagi 

penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana asal-usul dari slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja serta fungsi slametan 
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dan makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja tersebut. 

Terkait dengan subjek dalam penelitian yang merupakan pusat 

perhatian dan sasaran pencarian data dalam penelitian ini, terdiri dari 

sejumlah pihak yang terlibat dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja, diantaranya adalah keluarga keturunan 

Demang Aryareja dan sesepuh dari keturunan Demang Aryareja yang 

bertindak sebagai pemimpin slametan. Berikut adalah daftar nama-nama 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini: 

Tabel 1. Daftar nama subjek penelitian 

No Nama 

Jenis 

Kela

min 

Usia Keterangan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Sunarso 

 

 

Harjo Suwito 

 

Suminto 

 

Yohadi 

L 

 

 

L 

 

L 

 

L 

65 

 

 

55 

 

55 

 

70 

Sesepuh Keluarga 

Demang Aryareja 

 

Pelaku Slametan 

 

Pelaku Slametan 

 

Pemimpin Slametan 

  

Berdasar pada tabel di atas, Bapak Sunarso merupakan salah satu 

sesepuh atau orang yang dituakan oleh keluarga keturunan Demang 

Aryareja. Bapak Sunarso juga mengetahui sejarah-sejarah tentang hal-hal 

penting yang pernah terjadi di Desa Grantung termasuk sejarah dan asal-

usul slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja serta 

mengetahui silsilah dari keluarga keturunan Demang Aryareja. Bapak 

Yohadi adalah pemimpin slametan pernikahan keluarga Keturunan 
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Demang Aryareja pada saat itu. Bapak Harjo Suwito dan Bapak Suminto 

adalah orang tua dari kedua mempelai yang menikah yang merupakan 

keluarga keturunan Demang Aryareja. Bapak Harjo Suwito dan Bapak 

Suminto adalah keluarga yang memiliki hajat untuk melaksanakan 

slametan dan juga pelaku pelaksanaan slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini yang memang telah diwajibkan bagi tiap-

tiap keluarga keturunan Demang Aryareja yang akan maupun telah 

menikah.  Subjek penelitian yang berjumlah 4 individu dalam penelitian 

ini dirasa sudah cukup untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

b) Informan 

Informan atau orang yang dapat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh tambahan informasi 

yang berkaitan dengan asal-usul dan fungsi adanya slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja, serta makna simbolik dari ati kebo 

se’unduhan yang ada dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja. 

Informan terdiri dari beberapa orang yang betul-betul dapat 

dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti, sehingga dapat membantu 

penulis untuk memberi keterangan yang dibutuhkan penulis dalam 

penelitian ini dengan benar dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Informan pembantu/tambahan dibutuhkan dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa informan tersebut dapat membantu penulis untuk 
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dapat lebih dekat dengan masyarakat maupun pelaku slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja, dan agar dapat menggali informasi 

serta data dengan lebih mendalam mengenai slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja.  

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini adalah keluarga 

keturunan Demang Aryareja, modin atau sesepuh yang dipercaya untuk 

memimpin slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja, 

tokoh masyarakat yang ada di Desa Grantung, perangkat Desa Grantung, 

dan masyarakat Desa Grantung. Berikut adalah daftar nama-nama yang 

menjadi informan dalam penelitian ini, 

Tabel 2. Daftar Nama Informan 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Keterangan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Teguh Purno Wibowo 

Patiyah 

Supardi 

Ranto 

Muharto 

 

L 

P 

L 

L 

L 

 

45 

50 

43 

45 

65 

 

Kepala Desa 

Keturunan Demang  

Masyarakat 

Sekdes 

Modin 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, adanya perangkat Desa sebagai 

informan seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa adalah untuk menggali 

informasi mengenai gambaran umum tentang kondisi geografis, 

demografi, dan sosial kultural yang ada di lingkungan Desa Grantung. 

Selain itu,  pemilihan perangkat desa sebagai informan adalah untuk 

menambah data mengenai bagaimana interaksi antara masyarakat Desa  
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Grantung dengan keluarga keturunan Demang Aryareja. Kepala Desa 

Grantung yaitu Bapak Teguh Purno Wibowo merupakan keluarga 

keturunan Demang Aryareja, sehingga adanya Kepala Desa sebagai 

informan ini dapat menambah data yang berkaitan dengan slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Pertimbangan dari adanya pengambilan data melalui informan 

yang berasal dari perangkat desa dan masyarakat sekitar dilakukan agar 

data atau informasi yang diperoleh tidak hanya dari pihak keluarga 

keturunan Demang Aryareja saja, melainkan dari berbagai pihak yang 

secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja,  dalam hal ini perangkat 

desa dan masyarakat Desa Grantung yang dalam kesehariannya saling ber-

interaksi dengan keluarga keturunan Demang Aryareja. Hal tersebut 

dilakukan agar data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan 

memperkuat hasil temuan di lapangan. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan beberapa informan adalah : 

1). Informasi mengenai gambaran umum tentang Desa Grantung meliputi 

keadaan geografis, mata pencaharian, dan kehidupan sosial kultural 

masyarakat Desa Grantung. 

2). Informasi mengenai interkasi keluarga keturunan Demang Aryareja 

dengan masyarakat Desa Grantung. 
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3). Informasi mengenai proses slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja. 

2. Sumber Sekunder  

Data sekunder diperlukan untuk mendukung dan melengkapi data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip, foto-

foto maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna untuk memperkuat 

bukti penelitian dan memperkuat data hasil penelitian secara non verbal. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian antara lain berupa gambar 

foto yang diambil pada saat pelaksanaan slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja, dan voice recorder yang mendukung penelitian. 

Selain itu juga menggunakan  dokumen atau arsip dari keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang berupa silsilah keluarga keturunan Demang Aryareja, 

serta dokumen dan arsip dari lembaga kelurahan yaitu berupa dokumen 

mengenai data kependudukan dan wilayah Desa Grantung yang berupa 

monografi Desa Grantung. Catatan mengenai pernikahan di Desa Grantung 

yang diperoleh dari modin atau petugas pengurus pernikahan juga digunakan 

unutuk membantu melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Dokumentasi tersebut bermanfaat untuk memperkuat validitas data. 
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E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan di lapangan harus 

menggunakan teknik maupun metode yang tepat dan releven dengan kondisi 

yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 31 Mei 2012 

sampai 18 September 2012 dengan teknik pengumpulan data berikut. 

1. Teknik Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek 

penelitian dengan melihat pedoman sebagai instrumen pengamatan yang 

ditujukan pada keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Penulis melakukan observasi awal dengan mengamati tempat 

berlangsungnya slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

yaitu di makam Demang Aryareja atau Eyang Manten yang berada di dalam 

komplek pemakaman umum di Desa Grantung dan di tempat mempelai 

wanita pada saat slametan dimulai. Selanjutnya penulis melakukan observasi 

langsung dengan mengamati berbagai aktivitas-aktivitas maupun prosesi-

prosesi yang dilakukan oleh pelaku ritual yaitu keturunan Demang Aryareja 

pada saat slametan berlangsung di makam Demang Aryareja hingga slametan 

berakhir di rumah mempelai wanita maupun diluar slametan. Pelaksanaan 

observasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Mei 2012 

sampai 18 September 2012.  

Teknik observasi mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis, 

akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka penulis 
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menggunakan beberapa hal untuk membantu penulis selama proses observasi 

berlangsung, di antaranya: 

a) catatan-catatan mengenai hal-hal yang dirasa penting dalam proses 

obseravsi sehingga dapat mempermudah penulis untuk mengingat dan 

menemukan kembali data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan 

dituangkan dalam penulisan skripsi.  

b) alat elektronik seperti tape recorder maupun foto penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data, karena tidak semua data dapat ditulis berupa catatan-

catatan lapangan mengingat durasi observasi yang memakan waktu yang 

tidak sedikit.  

c) pengamatan, penulis mengamati prosesi demi prosesi selama slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja berlangsung hingga 

selesai guna memperoleh gambaran mengenai fungsi dan makna simbolik 

dari ati kebo se’unduhan yang menjadi syarat utama dalam slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini. 

d) menambah persepsi atau pengetahuan tentang objek yang diamati. Selama 

dalam pengamatan yang dilakukan penulis baik pada saat proses slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja berlangung hingga 

selesai maupun diluar slametan, dalam pemikiran penulis mulai muncul 

berbagai persepsi dan mendapat pengetahuan yang lebih terkait dengan 

fungsi dan makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang menjadi syarat 

utama dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

ini. 
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Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi, selanjutnya 

penulis gunakan sebagai bahan untuk mendalami dan mengkaji data lebih 

dalam lagi, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan data 

dapat dicari dan diperoleh serta diperjelas kembali dalam proses wawancara 

untuk menguatkan data hasil yang diperoleh selama observasi. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan secara mendalam atau deep interview, 

sehingga diperoleh data primer yang langsung berasal dari informan. Teknik 

wawancara dilakukan secara terbuka, akrab, dan kekeluargaan. Penggunaan 

teknik ini dimaksudkan agar wawancara tidak terkesan seperti 

mengeksplorasi informan, sehingga suasana selama proses wawancara tidak 

terasa formal dan kaku agar data dapat diperoleh secara maksimal serta 

holistik. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan 

menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara agar tetap sesuai pada 

fokus penelitian. Perangkat yang digunakan pada wawancara dalam penelitian 

ini adalah alat pengumpul data berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan 

kepada Bapak Sunarso selaku sesepuh keluarga keturunan Demang Aryareja, 

Bapak Yohadi selaku pemimpin slametan, Bapak  Harjo Suwito dan Bapak 

Suminto selaku pelaku slametan, Bapak Teguh Purno Wibowo selaku Kepala 

Desa Grantung, Bapak Ranto selaku Sekretaris Desa Grantung, Bapak 

Supardi selaku warga Desa Grantung  untuk memperoleh data yang lebih 

banyak guna memperkuat data hasil dari observasi mengenai fungsi slametan 
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pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja dan makna simbolik dari ati 

kebo se’unduhan yang menjadi syarat utama dalam slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Wawancara dengan Bapak Sunarso selaku sesepuh keluarga 

Keturunan Demang Aryareja dilakukan sebanyak satu kali pada tanggal 11 

Agustus 2012 di kediaman Bapak Sunarso. Wawancara dilakukan pada sore 

hari ketika Bapak Sunarso selesai bekerja.  

Wawancara dengan Bapak Yohadi selaku pemimpin slametan  

sekaligus sesepuh keluarga keturunan Demang aryareja dilaksanakan 

sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 Agustus dan 28 Agustus 2012 di 

kediaman Bapak Suminto dan Bapak Yohadi, wawancara hari pertama 

dilakukan pada saat slametan selesai dilakukan yaitu sore hari tepatnya yang 

bertempat di rumah Bapak Suminto. Penulis menentukan waktu tersebut 

dikarenakan agar informan dapat melaksanakan prosesi slametan dengan 

baik, selain itu penentuan waktu tersebut dipilih agar proses wawancara dapat 

dilakukan secara mendalam sehingga data yang diperoleh dari wawancara 

tersebut dapat menggambarkan keadaan nyata yang terjadi dilapangan yaitu 

pada saat slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

dilaksanakan. Wawancara hari kedua dilakukan di kediaman Bapak Yohadi, 

wawancara hari kedua dialkukan secara lebih mendalam untuk mendapatkan 

data secara lebih lengkap dari hari sebelumnya. Wawancara hari kedua ini 

dilakukan karena durasi waktu wawancara pada saat hari pertama dirasa 
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terlalu singkat karena  waktu yang sudah sore dan kondisi yang tidak 

mendukung untuk melakukan wawancara secara mendalam pada hari itu. 

Wawancara dengan Bapak Harjo Suwito dan Bapak Suminto selaku 

pelaku slametan dilakukan pada tanggal 27 Agustus dan 30 Agustus 2012 di 

kediaman Bapak Suminto. Bapak Harjo Suwito dan Bapak Suminto adalah 

orang tua dari kedua mempelai yang menikah yang merupakan keluarga 

keturunan Demang Aryareja. Pemilihan waktu tersebut dikarenakan pada saat 

pelaksanaan slametan Bapak Suminto sibuk mempersiapkan apa-apa yang 

diperlukan dalam slametan sehingga penulis hanya melakukan dokumentasi 

saja dan wawancara dilakukan pada sore harinya. Wawancara pada tanggal 30 

Agustus dilakukan di kediaman Bapak Suminto dan Bapak Harjo Suwito 

secara berkelanjutan dikarenakan untuk melengkapi data yang dirasa belum 

cukup lengkap pada wawancara sebelumnya.  

  Wawancara dengan Bapak Muharto dan Bapak Supardi dilakukan 

pada tanggal 27 Agustus pukul 14.00 WIB di kediaman Bapak Suminto yaitu 

tepat setelah slametan selesai dilakukan. Bapak Muharto ini merupaka modin 

yang menjadi pemimpin slametan yang dilakukan dirumah Bapak Suminto. 

Bapak Supardi adalah tetangga dekat dari Bapak Suminto yang diundang 

untuk mengikuti slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

yang sedang dilaksanaakan oleh Bapak Suminto. 

 

Wawancara dengan Ibu Patiyah dilakukan pada tanggal  2 

September 2012 yang bertempat di kediaman Ibu Patiyah pada siang hari. Ibu 
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Patiyah ini merupakan salah satu keturunan Demang Aryareja. Wawancara 

dengan Ibu Patiyah ini dilakukan untuk melengkapi data mengenai gambaran 

beserta hal-hal yang berkaitan dengan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Wawancara dengan Bapak Teguh Purno Wibowo selaku kepala 

Desa Grantung dan  Bapak Ranto selaku Sekretaris Desa Grantung dilakukan 

pada tanggal 31 Mei dan 28 Agustus 2012. Wawancara pertama pada tanggal 

31 Mei dilakukan pada pagi hari kira-kira pukul 08.30 WIB dengan Bapak 

Teguh Purno Wibowo di Kelurahan Desa Grantung yaitu pada saat penulis 

melakukan observasi awal dan sekaligus mengutarakan maksud dan tujuan 

penulis untuk melakukan peneleitian. Wawancara kedua dilakukan pada 

tanggal 28 Agustus 2012 yaitu dengan Bapak Teguh Purno Wibowo  dan 

Bapak Ranto pada sekitar jam 10.00 WIB di kelurahan Desa Grantung 

sekaligus penulis meminta ijin untuk melihat dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan profil Desa Grantung, data kependudukan maupun data 

topografi Desa Grantung sebagai gambaran umum Desa Grantung. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk melengkapi data 

dalam penelitian. Penulis mengambil dokumen dengan menggunakan kamera 

foto pada saat menjelang ataupun selama slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja berlangsung., voice recorder untuk merekam 

pada saat proses wawancara, dan arsip-arsip berupa silsilah keuturunan 

Demang Aryareja dan data demografi maupun monografi mengenai Desa 

Grantung, serta catatan pernikahan warga Desa Grantung tahun 2012. Hasil 
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dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi serta 

memperkuat data-data yang telah diperoleh selama proses wawancara 

maupun observasi. Proses dokumentasi dalam penelitian ini berlangsung 

bersamaan dengan proses observasi dan wawancara berlangsung yaitu dari 

tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 18 September 2012. 

F. Validitas Data 

Uji validitas data diperlukan untuk menguji keabsahan suatu data 

sebelum melakukan analisis data. Validitas dalam penyusunannya berkaitan erat 

dengan apa yang terjadi di lapangan, hasil penelitian ini nantinya harus sesuai 

dengan apa yang terjadi di lapangan agar data dan keabsahannya pun tidak 

diragukan lagi, maka dari itu diperlukan suatu teknik untuk memeriksa 

keabsahan data.  

Data hasil observasi, data hasil wawancara dengan subjek penelitian 

serta informan, serta data-data sekunder dirasa sudah valid karena informasi 

yang di dapat memang berasal dari subjek yang benar-benar memahami 

permasalahan terkait slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Jadi, dalam penelitian ini dirasa tidak perlu dilakukan uji validitas data melalui 

triangulasi karena data yang diperoleh memang sudah valid dan tidak 

menimbulkan rasa keragu-raguan atas keabsahannya. 
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G. Model Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana difokuskan pada 

permasalahan mengenai fungsi dan makna simbolik ati kebo seunduhan dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja, maka peneliti 

menggunakan model analisis interpretif, mengingat data yang diperoleh di 

lapangan berupa kata-kata atau kalimat. Analisis data dalam hal ini adalah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Analisis 

data ini merupakan bagian terpenting dalam metode  ilmiah, karena digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian. 

Menurut Miles dan Huberman (1992, 15-21) analisis data kualitatif 

terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh 

selama observasi dan wawancara di lapangan dikumpulkan menurut 

klasifikasinya masing-masing. Penulis mengelompokan seluruh data yang 

diperoleh selama proses observasi dan wawancara baik berupa arsip-arsip, 

catatan-catatan lapangan, gambar atau foto, beserta dokumen-dokumen 

pendukung lainnya kedalam tiga kelompok yang didasarkan pada tiga fokus 

permasalahan yang penulis angkat.  

Data yang sudah terkumpul selama proses observasi dan wawancara 

dikelompokan berdasarkan tiga fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

mengenai asal-usul slametan pernikahan keluarga Keturunan Demang 

Aryareja, fungsi slametan serta makna simbolik dari ati kebo se’unduhan 
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yang menjadi syarat utama dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja. Data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis, 

karena integrasi teori akar mula terbentuk dengan sendirinya. Cara ini dapat 

memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari 

data yang diperoleh. Dari pengelompokan atau pengklasifikasian data tersebut 

selanjutnya akan mempermudah penulis untuk melakukan analisis data ke 

tahap berikutnya. 

2. Reduksi Data 

Penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dalam 

catatan yang diperoleh di lapangan. Pada proses pengumpulan data, ternyata 

penulis menemukan data yang kurang perlu salah satunya adalah data 

mengenai sejarah Desa Grantung dan sekitarnya. Masih adanya data yang 

kurang perlu tersebut maka penulis memeriksa kembali seluruh data yang 

diperoleh di lapangan dan yang telah dikelompokkan tersebut untuk 

selanjutnya memilah-milah data yang dirasa sesuai dengan fokus penelitian 

yaitu mengenai asal-usul slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja, serta fungsi dan makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang 

menjadi syarat utama dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja.  

Apabila dalam proses reduksi data ternyata data yang diperoleh 

kurang lengkap, maka peneliti dapat melakukan pencarian data tambahan 

dengan cara studi kepustakaan, wawancara ulang, ataupun pengamatan 
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kembali untuk melengkapi data. Pengamatan kembali dilakukan pada saat 

slametan dilakukan maupun diluar slametan dengan mencoba mencari 

informan tambahan. Melalui reduksi data diharapkan data yang akan dianalisa 

adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah penulis selesai melakukan reduksi 

pada seluruh data yang diperoleh selama proses observasi dan wawancara di 

lapangan. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data ini meliputi berbagai jenis matriks, gambar, 

keterkaitan serta tabel yang berisi penjelasan mengenai permasalahan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, 

kesimpulan serta saran. Penyajian data ini memberi kemungkinan 

mengadakan penarikan kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dari 

analisis data, dalam penarikan kesimpulan harus didasarkan pada reduksi data 

dan penyajian data. Pada tahap ini penulis berusaha mencari makna dari data 

yang diperoleh. Penulis berusaha mencari pola, hubungan, persamaan, dan 

sebagainya, sehingga dari data yang ada didapatkan kesimpulan penelitian 

yang telah dianalisis menggunakan teori.  

Keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus, jika terdapat 

kekurangan data dalam penarikan kesimpulan maka peneliti dapat menggali 
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catatan dari lapangan. Jika masih ditemukan banyak kekurangan maka peneliti 

mengumpulkan data-data kembali. 

Alur kegiatan analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut : 

Alur Kegiatan Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif (Miles, 

1992:19) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum 

1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian 

Desa Grantung termasuk dalam wilayah administratif kecamatan 

Karangmoncol dimana sebelah utara berbatasan dengan Desa Rajawana, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumanggal, sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Wanogara Kulon, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Pekiringan. Desa Grantung terbagi menjadi 3 wilayah pedukuhan, yaitu 

Grantung, Leter, dan Patarbenda, dan pedukuhan Grantung sendiri terbagi 

dalam 5 bagian Grantung Andhap, Grantung Kauman, Grantung Gerang, 

Grantung Kidul, dan Grantung Lemah Abang. (Data Monografi Desa Grantung 

2011).  

Secara geografis Desa Grantung merupakan salah satu desa yang 

terletak di wilayah timur Kabupaten Purbalingga yang berjarak ± 33 km ke 

arah timur dari pusat kota Purbalingga. Desa Grantung memiliki luas wilayah 

308.971   , wilayah Desa Grantung didominasi oleh lahan produktif yaitu 

lahan persawahan yang mencapai 164.686    dan perkebunan yang mencapai 

128.265   , sementara daerah pemukimannya hanya 12.070    saja.  

Kondisi geografis Desa Grantung termasuk dalam daerah aliran sungai 

(DAS) yaitu Sungai Karang yang melewati kawasan Desa Grantung, namun 

topografi Desa Grantung tergolong tidak merata, hal ini terlihat dari jalanan-
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jalanan di Desa Grantung yang menanjak dan menurun dikarenakan letak Desa 

Grantung yang berada di sekitar perbukitan. Kondisi tersebut membuat 

drainase untuk lahan persawahan di Desa Grantung mengalami kesulitan 

apabila musim kemarau dating meski berada dalam Daerah Aliran Sungai 

(DAS). Akses jalan menuju Desa Grantung pada saat penulis melakukan 

observasi awal yaitu sekitar bulan Mei masih rusak dan belum di aspal, namun 

sekitar 2 bulan kemudian pada saat penulis melakukan penelitian lanjutan akses 

jalan menuju Desa Grantung sudah diperbaiki dan telah di aspal. 

Berdasarkan pada kondisi geografis diatas, meskipun jarak dari pusat 

kota Purbalingga cukup dekat namun kehidupan masyarakat Desa Grantung 

tidak terlalu mendapat sentuhan arus modernisasi dan globalisasi. Letak Desa 

Grantung sebenarnya cukup terisolir karena akses jalan dan medan alam yang 

cukup sulit sehingga arus modernisasi dan globalisasi cenderung tak sekuat 

daerah-daerah lain disekitarnya. Kontur tanah yang labil serta berbukit, 

persawahan yang luas dan adanya aliran sungai besar yang membelah Desa 

Grantung membuat proses pembangunan juga menjadi tersendat.  

Kondisi geografis di atas menjadi salah satu faktor yang membuat 

tradisi-tradisi dan kearifan lokal warisan para leluhur di Desa Grantung masih 

terproteksi dari arus modernisasi dan globalisasi yang tersendat akibat kondisi 

geografis Desa Grantung. Tradisi-tradisi yang ada di Desa Grantung seperti 

slametan-slametan, gotong royong  masih tetap hidup dan dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa Grantung sampai saat ini, dan salah satunya adalah slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 
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2. Kependudukan 

Tabel 3. Data kependudukan Desa Grantung 

 

Keterangan Jumlah % 

Laki-laki 1491 50,2% 

Perempuan 1480 49,8% 

Total 2971 100% 

Jumlah KK 772  

(Sumber: Di olah dari Profil Desa Grantung 2011) 

 

 

Berdasarkan pada tabel di atas yang diambil dari buku profil Desa 

Grantung tahun 2011, jumlah penduduk yang bermukim di Desa Grantung 

termasuk Pedukuhan Leter, Pedukuhan Patarbenda, dan Grantung Berjumlah 

2971 jiwa. Dengan rincian laki-laki berjumlah 1491 jiwa, perempuan 1480 

jiwa, dan jumlah KK (kepala keluarga) 772 KK. 

 

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Grantung 

 

Pekerjaan Jumlah % 

Petani 584 80,3% 

PNS/Guru 24 3,3% 

TNI/POLRI 6 0,8% 

Pedagang 67 9,2% 

Pengrajin Industri Rumah Tangga 43 5,9% 

Lain-lain 68 9,3% 

Total 727 100% 

(Sumber: Di olah dari Profil Desa Grantung 2011) 

 

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Grantung adalah 

petani padi, hal ini dapat dilihat dari jumlah luas lahan pertanian yang 

berjumlah 164.686 m2 atau mencapai 50% dari wilayah Desa Grantung. Mata 
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pecaharian penduduk Desa Grantung selain petani adalah PNS, TNI/POLRI, 

pedagang keliling, dan pengrajin industri rumah tangga  atau home industry. 

 

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Grantung  

 

Jenjang 

Pendidikan 

JUMLAH 
% 

Laki-Laki Perempuan L+P 

Tamat SD 338 357 695 38.6% 

Tamat SMP 185 198 383 21,3% 

Tamat SMA 72 84 156 8,7% 

Perguruan Tinggi 9 13 22 1,2% 

Tidak Sekolah 232 311 543 30,2% 

Total 836 963 1799 100% 

(Sumber:Di olah dari Profil Desa Grantung 2011) 

 

Dari segi pendidikan, hanya sedikit dari penduduk Desa Grantung 

yang melanjutkan atau mengenyam pendidikan sampai SMA, kebanyakan 

hanya sampai lulus SD bahkan tidak sekolah sama sekali. Hanya sedikit sekali 

dari warga Desa Grantung yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan 

Tinggi ataupun Akademi. Kesadaran warga Desa Grantung akan pentingnya 

pendidikan dapat dikatakan masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh 

kondisi perekonomian masyarakat Desa Grantung yang kebanyakan berasal 

dari golongan ekonomi menengah kebawah sehingga kebanyakan tidak mampu 

untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA bahkan SMP pun sudah 

berat. Setelah tamat sekolah baik SMA maupun SMP, mereka banyak yang 

bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga. Pemuda-pemudanya 

banyak yang merantau ke kota besar seperti Jakarta, sementara yang lainnya 

bekerja di berbagai macam PT yang ada di Purbalingga.  
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Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Grantung yang 

masih minim tersebut, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Desa 

Grantung. Sebagian besar masyarakat Desa Grantung masih percaya dengan 

hal-hal yang berbau mistis dan dunia gaib, masyarakat Desa Grantung 

meyakini agar hubungan dengan dunia gaib dapat berjalan baik tanpa gangguan 

maka harus memberikan sesaji dalam  sebuah slametan yang salah satunya 

tergambar dalam slametan pernikahan keluarga Keturunan Demang Aryareja. 

 

3. Kondisi Sosial Budaya  

Kondisi sosial masyarakat Desa Grantung dalam berinteraksi salah 

satunya masih tergolong kuat yang tercermin dalam sikap gotong royong. 

Ketika ada warga yang membangun rumah, para tetangga mau membantu 

secara sukarela tanpa mengharap imbalan uang meskipun hanya mendapat 

sesuap nasi, pada saat ada warga yang meninggal, dan ketika ada warga yang 

sedang memiliki hajatan pasti mengundang para tetangga untuk sekedar 

berbagi kebahagiaan, salah satunya terlihat pada slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja yang mengundang para tetangga dekat.  

Toleransi antar sesama warga Desa Grantung juga masih tinggi, 

meskipun dalam masyarakat Desa Grantung terdiri dari berbagai lapisan 

masyarakat namun mereka tetap saling menghormati antar sesama warga Desa 

Grantung. Salah satu wujud toleransi antar warga Desa Grantung adalah 

hubungan antara keturunan Demang Aryareja dan warga Desa Grantung bukan 

keturunan Demang Aryareja, mereka tetap saling menghormati dan bertutur 
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sapa ketika bertemu, keturunan Demang Aryareja juga tidak menonjolkan diri 

bahwa mereka adalah keturunan Demang Aryareja. 

Meskipun perkembangan zaman dewasa ini begitu cepat membawa 

arus moderniasi dan globalisasi, Masyarakat Desa Grantung masih memegang 

teguh tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya dan tetap menjaga, 

melestarikan dan melaksanakannya sampai sekarang ini. Tradisi yang masih 

ada dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Grantung diantaranya adalah 

slametan, yaitu slametan yang berkaitan dengan lingkaran atau siklus hidup 

manusia seperti mapati yang merupakan slametan kehamilan ketika  

kandungan seorang ibu berusia empat bulan, mitoni yaitu slametan kehamilan 

ketika  kandungan seorang ibu berusia tujuh bulan, akikah, sunatan, 

pernikahan. Slametan pada saat akan menanam padi yaitu mimiti dan setelah 

panen padi juga masih ada di Desa Grantung. 

 Salah satu slametan yang masih ada di Desa Grantung sampai saat ini 

adalah slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja yang hanya 

dilakukan oleh keluarga keturunan Demang Aryareja dimana terdapat ati kebo 

seunduhan dalam slametan tersebut. Ada juga beberapa slametan pernikahan 

yang memiliki keunikan seperti pada keturunan Eyang Nurasin yang 

mewajibkan untuk menyertakan suket obor yaitu rumput yang disimpul dan 

daun kelapa tua yang dibakar sebagai syarat wajib slametan, lalu ada lagi 

slametan pernikahan yang bernama Tambangan yaitu didalamnya terdapat 

ritual tembakan penghormatan.   
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Slametan kematian yang masih ada pada masyarakat Desa Grantung 

seperti mitung dina, matang puluh dina, nyatus, mendak pisan, mendak pindo, 

dan nyewu. Di Desa Grantung juga terdapat  tradisi surahan yaitu slametan 

pada saat memasuki bulan Suro, muludan pada saat memperingati maulid Nabi 

Muhammad SAW, dan rajaban memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 

SAW. Di Desa Grantung banyak cerita rakyat yang beredar seperti cerita asal 

mula adanya Desa Grantung, cerita asal mula bukit Cahyana, Cerita Eyang 

Santri Gudik, Cerita Asal usul Ardi Lawet, dan lain-lain. 

Berdasarkan catatan kependudukan dalam profil Desa Grantung tahun 

2011, 100% masyarakat Desa Grantung secara administratif adalah pemeluk 

agama Islam, meskipun didalamnya masyarakat Desa Grantung terbagi dalam 

dua golongan besar yaitu Islam Abangan dan Islam Santri, hal ini dikarenakan 

sejarah Desa Grantung dan berbagai wilayah di sekitar Desa Grantung yang 

dahulu termasuk wilayah kerajaan Demak hingga Mataram Islam. Hal ini juga 

terbukti dari adanya sejumlah makam para tokoh Islam di sekitar wilayah 

Kecamatan Karangmoncol maupun Kecamatan Rembang seperti makam Syekh 

Jambu Karang, Syekh Wali Perkasa, Syekh Mahdum Husein, Syekh Mahdum 

Cahyana, dan lain-lain. Hal ini menggambarkan begitu kuatnya pengaruh Islam 

yang beredar pada masyarakat di Desa Grantung dan sekitarnya pada masa itu 

hingga saat ini yang terlihat dari selalu ramainya makam-makam para penyiar 

agama Islam di sekitar Kecamatan Karangmoncol dan Desa Grantung oleh para 

peziarah-peziarah dari dalam maupun luar daerah.   
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Sebelum masa kerajaan Islam, Grantung termasuk dalam wilayah 

kerajaan Majapahit, hal ini terbukti dengan adanya pembagian daerah Grantung 

dalam satu Kademangan yang dipimpin oleh seorang Demang pada saat itu. 

Dari Desa Grantung yang merupakan bekas daerah Majapahit dimana sarat 

akan unsur-unsur Hindu inilah yang menjadi sebab adanya golongan Islam 

Abangan di desa Grantung ini. Sampai saat ini, dalam tradisi-tradisi slametan 

yang ada di Desa Grantung masih terdapat sesaji-sesaji, tumpeng, bunga-

bungaan, membakar kemenyan atau dupa, namun dalam tradisi-tradisi 

slametan tersebut juga disisipkan do’a-do’a dalam bahasa arab.  

Slametan pernikahan yang dilakukan keluarga keturunan Demang 

Aryareja ini juga dalam tahap-tahap pelaksanaannya juga terdapat sesaji-sesaji 

berupa bunga-bungaan dan terdapat juga prosesi pembacaan do’a dengan 

membakar kemenyan. Di dalam slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja ini juga disisipkan do’a-do’a dalam bahasa arab. Sikap 

toleransi yang tinngi antar masyarakat Desa Grantung inilah yang membuat 

golongan Islam Abangan dan Islam Santri masih tetap eksis dan hidup 

berdampingan sampai saat ini. 

4. Keluarga Keturunan Demang Aryareja 

a) Sejarah Keturunan Demang Aryareja 

Dahulu pada masa kerajaan  Mataram Islam  masih berdiri, Desa 

Grantung termasuk dalam perdikan Cahyana. Grantung pada masa itu 

merupakan suatu kademangan, dan Kademangan Grantung terbagi menjadi 

lima daerah yaitu Grantung Gerang, Grantung Andhap, Grantung Lemah 
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Abang, Grantung Kidul, dan Grantung Lemah Abang dan masing-masing 

daerah tersebut dipimpin oleh seorang pamong. Pada saat itu, Demang 

Aryareja memerintah semasa Kerajaan Mataram Islam dan menjadi Demang 

di Kademangan Grantung yang memimpin para pamong dari lima wilayah 

yang berada di bawah Kademangan Grantung. Selama memimpin 

Kademangan Grantung, Demang Aryareja menurunkan kekuasaannya 

sebagai Demang Grantung kepada anak cucunya. Anak cucu dari Demang 

Aryareja tersebut yang turun temurun sampai sekarang inilah yang disebut 

keturunan Demang Aryareja. Berikut adalah Garis Keturunan Demang 

Aryareja: 

 

Gambar 1.  

Silsilah atau Garis Keturunan Demang Aryareja 

 

Gambar silsilah di atas merupakan silsilah besar dari keturunan 

Wali Syekh Jambu Karang yang merupakan salah satu penyebar agama 
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Islam di wilayah Grantung dan sekitarnya. Petilasan Wali Syekh Jambu 

Karang sendiri berada di Desa Pengadegan yang disebut Ardi Lawet. 

Demang Aryareja beserta keturunannya merupakan anak cucu dari Wali 

Syekh Jambu Karang. Dalam silsiah tersebut, Demang Aryareja bernama K. 

Patradiwirya I.  

Tidak semua keluarga keturunan Demang Aryareja tertulis di 

dalam silsilah tersebut diatas, yang tertulis hanyalah keturunan Demang 

yang menduduki posisi-posisi penting saja seperti demang dan lurah. 

Dimulai sejak dari K. Patradiwirya I itulah slametan pernikahan bagi 

keturunan Demang Aryareja mulai berlaku turun-temurun sampai pada 

keturunan Demang Aryareja yang sekarang. Sesepuh keturunan Demang 

Aryareja yang masih hidup pada saat ini adalah Bapak Sunarso, Purwondo, 

Teguh Purno Wibowo.  

b) Kedudukan  

Kedudukan keluarga Demang Aryareja pada masa Kademangan 

masih ada memang begitu dihormati oleh masyarakat Desa Grantung, 

mereka termasuk golongan ningrat karena termasuk keturunan Demang. 

Demang Aryareja menunujuk anak-anaknya sebagai penerus kekuasaan di 

kademangan Grantung. Sekarang ini karena sudah tidak ada lagi sistem 

kademangan, kedudukan keluarga keturunan Demang Aryareja sudah tidak 

lagi seperti dahulu, keluarga keturunan Demang Aryareja adalah masyarakat 

Grantung, jadi posisinya setara dengan masyarakat Grantung lainnya yang 

bukan keturunan Demang Aryareja.   



 

 

 

60 

Sekarang ini, parameter lapisan masyarakat Desa Grantung diukur 

dari segi pangkat dan kekayaan materi seperti halnya masyarakat pada 

umumnya. Orang yang memiliki jumlah sawah banyak, berapa luas tanah 

yang dimiliki, PNS, Lurah dan perangkat desa merupakan penempat posisi 

tertinggi dalam susunan lapisan masyarakat di Desa Grantung. Berdasarkan 

catatan tentang siapa saja orang yang pernah menjabat sebagai lurah atau 

kepala Desa di Grantung, beberapa periode lalu ada keturunan Demang 

Aryareja yang pernah menjabat sebagai kepala desa Grantung yaitu Bapak 

Purwondo. Kepala Desa sekarang ini juga merupakan keturunan Demang 

Aryareja yaitu Bapak Teguh Purno Wibowo. Jadi, meskipun kedudukan 

keluarga keturunan Demang Aryareja sama dengan masyarakat Desa 

Grantung lainnya, sampai saat ini masih terdapat keturunan Demang 

Aryareja yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemrintahan Desa 

Grantung. 

c) Sistem Kekerabatan 

Sistem kekerabatan keluarga Demang Aryareja menganut pola 

kekerabatan unilokal dimana setiap keturunan dari Demang Aryareja baik 

laki-laki maupun perempuan akan termasuk dalam keluarga keturunan 

Demang Aryareja. Meskipun hanya keturunan laki-laki saja yang tertera 

dalam silsilah keluarga Keturunan Demang Aryareja diatas, namun 

perempuan juga termasuk dalam keturunan Demang Aryareja, hal ini 

terbukti dari aturan slametan pernikahan keturunan Demang Aryareja yang 

mengatur bahwa setiap keturunan perempuan dari Demang Aryareja  yang 
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akan menikah ataupun telah menikah wajib menerima atau mendapatkan ati 

kebo se’unduhan dari pihak laki-laki. Sementara apabila keturunan laki-laki 

dari Demang Aryareja yang akan maupun telah menikah harus memberikan 

ati kebo se’unduhan kepada pihak perempuan.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat bahwa sistem 

kekerabatan keluarga keturunan Demang Aryareja menganut pola unilokal 

yang mengakui bahwa kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan 

yang telah terikat dalam pernikahan beserta keturunannya nanti akan 

menjadi bagian dari  keluarga keturunan Demang Aryareja.  
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Berikut merupakan bagan dari garis keturunan salah satu keluarga 

keturunan Demang Aryareja yaitu Ibu Patiyah ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Garis keturunan keluarga Ibu Patiyah 

 

Bagan diatas merupakan garis keturunan keluarga dari Ibu Patiyah 

yang merupakan salah satu keturunan Demang Aryareja. Ibu Patiyah hanya 

mengetahui siapa nama-nama keluarganya hanya sampai buyut saja, hal ini 

dikarenakan daya ingat yang terbatas untuk mengetahui nama-nama dari 

Sadikriya Ni Warsasemita 

Martinah Sareja 

Darsam Suheni Rusmanto Muheni Sutinah 

Sopiyah Ruwiyah Patiyah Sujar 

Orang tua Sadikriya 

Demang Aryareja  

Buyut Sadikriya 

Kakek Sadikriya 
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siapa saja  urut-urutan keluarganya hingga sampai Demang Aryareja. Ibu 

Patiyah sempat menyampaikan bahwa berdasar informasi dari kakeknya, 

Demang Aryareja merupakan kakek dari buyut kakek ibu Patiyah atau lima 

generasi di atas kakek Ibu Patiyah. Jadi sekarang ini cucu dari Ibu Patiyah 

yang bernama Farah yang masih berumur 2 tahun merupakan generasi ke 

sembilan dari keluarga Demang Aryareja dan Ibu Patiyah sendiri adalah 

generasi ke tujuh. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Patiyah pada 

tanggal 2 September 2012; 

 

Kula nggih mboten ngertos urut-urutane sinten mawon menawi 

diurutaken ngantos Eyang Manten. Kula ngertose namung ngantos 

buyute kula ingkang nami Sadikriya. Ning kadose mbah kula 

ingkang Nami, Eyang manten niku mbah saking buyute mbah kula. 

Kula nggih mboten ngertos asmane sinten, lha wong mbah kula 

nggih mpun kesupen.  

(saya tidak tahu urut-urutannya siapa saja kalau diurutkan sampai 

Demang Aryareja. Saya hanya tahu sampai buyut saya yang 

bernama Sadikriya. Tapi kata kakek saya, Demang Aryareja itu 

kakek dari buyut kakek saya. Saya ya tidak tahu namanya siapa, 

kakek saya juga sudah lupa) 

 

 

Silsilah khusus dari keluarga keturunan Demang Aryareja memang 

tidak diturunkan secara tekstual dari generasi di atasnya. Para generasi-

generasi sebelumnya dari keluarga keturunan Demang Aryareja hanya 

menurunkan secara lisan saja, sehingga keturunan Demang Aryareja 

selanjutnya tidak dapat mengetahui secara jelas alur garis keturunan hingga 

sampai ke Demang Aryareja. Keturunan Demang Aryareja kebanyakan 

hanya mengetahui sampai 3 atau empat generasi di atasnya.  
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Keturunan Demang Aryareja kebanyakan masih berdomisili di 

Desa Grantung, namun ada  juga yang berada diluar Grantung karena 

merantau di luar kota.  Namun mereka akan pulang ketika mereka 

mempunya hajat untuk mengadakan slametan pernikahan yang intinya 

adalah memasrahkan ati kebo se’unduhan ke makam Demang Aryareja. 

Keluarga keturunan Demang Aryareja juga kerap mengadakan pertemuan 

keluarga besar keturunan Demang Aryareja setidaknya satu tahun sekali 

sebagai alat untuk mempererat tali silaturahmi agar tetap terjalin hubungan 

yang harmonis antar keturunan Demang Aryareja.  

Pertemuan keluarga besar keturunan Demang aryareja biasanya 

diadakan pada saat momen Hari Raya Idul Fitri dikarenakan pada momen 

itulah banyak keluarga keturunan Demang Aryareja yang merantau ataupun 

tinggal di luar Desa Grantung pulang mudik. Pada momen Idul Fitri tersebut 

dimungkinkan seluruh keluarga besar Demang Aryareja dapat berkumpul 

secara penuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suminto selaku  orang 

tua mempelai wanita dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 

Agustus 2012 sebagai berikut; 

 

Ngger anu nggih kadang-kadang diwontenaken kumpulan 

keluarga, setengah taun sepisan, setaun sepisan nggih 

dekumpulaken sekeluarga. Biasane wektune ngepasi bada. Sing 

teng luar grantung nggih kumpul, ngge silaturahmi lah. nek 

kumpul nggih ngantos tiang eketan lewih, keluarga besar kempal 

sedoyo si niku. Kumpule nggih ubengan panggone, gantian kados 

arisan ngoten.  

(Terkadang ya kerap mengadakan pertemuan keluarga, setiap enam 

bulan sekali atau satu tahun sekali ya dikumpulkan seluruh kelarga. 

Waktu pertemuannya biasanya bertepatan pada hari raya Idul Fitri.  
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yang di luar Grantung juga datang berkumpul, untuk silaturahmi. 

Kalau kumpul ya sampai 50 orang lebih, kan keluarga besar 

kumpul semua. Tempat berkumpulnya di puter atau dirotasi, 

bergantian seperti arisan begitulah.  

 

d) Ciri-ciri Keturunan Demang Aryareja 

Keluarga keturunan Demang Aryareja mempunyai ciri-ciri khusus 

yang membedakan dengan masyarakat Desa Grantung, namun bukan ciri-

ciri secara fisik, karena secara fisik keturunan Demang Aryareja tidak 

berbeda dengan masyarakat Grantung lainnya. Salah satu ciri dari keturunan 

Demang Aryareja yang membedakan dengan warga masyarakat Desa 

Grantung adalah ucapannya bertuah, sehingga jika berucap harus hati-hati 

jangan sampai keceplosan. Matanya brilak atau  waspada atau tajam  

pandangannya dan berwibawa, namun ciri-ciri mata keturunan Demang 

Aryareja tidak terlalu mencolok, jika dilihat matanya sama sekali tidak ada 

perbedaan, namun secara sifat, mata dari keturunan Demang Aryareja 

memiliki aura pandangan yang tajam berwibawa, dan waspada. Seperti yang 

diucapkan oleh bapak Sunarso dalam wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Agustus 2012 berikut; 

 

Bentuk mripate ya beda, madan brilak, ya carane waspada, dadi 

mripate awas, tajem lan berwibawa. trus omongane ya mandi, 

contone. “Koe aja menek wit mbok tiba”, kudune aja desogi “mbok 

tiba” soale bakalan tiba temenan. Dadine nggih angel, wong sing 

jenenge menungsa kadang-kadang kelalen keceplosan, nek sampun 

keceplosan nggih kedadian temenan, mpun sering kedadian 

niku.dadine turunane eyang manten nggih kudu ngati-ngati nek 

ngomong aja nganti keceplosan.  

(bentuk matanya berbeda, agak brilak (tajam) seperti waspada. Jadi 

pandangan matanya tajam dan berwibawa. Lalu dari perkataanya 

bertuah atau tepat.  Contohnya, “kamu jangan naik pohon, nanti 
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jatuh”, seharusnya jangan ditambah kata “nanti jatuh” , soalnya 

nanti akan benar-benar jatuh. Jadinya ya susah, yang namanya 

manusia kan terkadang lupa keceplosan, kalau sudah keceplosan ya 

benar-benar terjadi, dan itu sudah sering terjadi. Jadi keturunan 

Eyang Manten harus hati-hati dalam berkata jangan sampai 

keceplosan). 

 

 

Sebagai keturunan Demang Aryareja harus bersikap jujur dalam 

segala hal, salah satunya dalam hal ekonomi yaitu harus jujur dalam berjual 

beli. Menurut sesepuh dari keturunan Demang Aryareja mengatakan dalam 

berjual beli tidak boleh mengambil untung dan harus jujur, seperti petikan 

wawancara dengan Bapak Sunarso tanggal 11 Agustus 2012 di bawah ini; 

 

Turunane Eyang Manten kue dadi wong aja ngomong 

sembarangan, contone nek adol ayam, ayam rega telung puluh ya 

ngomong telung puluh. Nek sing arep tuku gelem mbayar 40 ewu 

ya ora papa sing penting dewek adol apa anane rega, ora mbateni. 

(keturunan Eyang Manten itu jadi orang jangan bicara 

sembarangan, contohnya kalau menjual ayam, ayam yang harganya 

tiga puluh ribu ya harus bilang tiga puluh ribu pada pembeli. Kalau 

yang akan membeli mau membayar 40 ribu ya tidak apa-apa, yang 

penting kita menjual dengan harga yang apa adanya, tidak mencari 

untung). 

 

 

Interaksi antara keluarga keturunan Demang Aryareja dengan 

warga Desa Grantung berjalan normal dan harmonis. Hal ini terwujud 

karena dari segi penampilan para keturunan Demang Aryareja terlihat 

normal seperti warga pada umumnya, tidak ada penampilan yang mencolok 

sehingga tidak dapat dibedakan antara mana keturunan Demang Aryareja 

dan warga bukan keturunan Demang Aryareja. Jarang sekali terjadi konflik 

antara warga Desa Grantung dengan keturunan Demang Aryareja, meskipun 
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terdapat konflik itu juga bukan disebabkan oleh faktor keturunan, melainkan 

konflik yang disebabkan oleh hal-hal biasa seperti perbedaan pendapat yang 

sama sekali tidak dilatarbelakangi oleh unsur SARA. 

 

5. Makam Demang Aryareja 

Makam Demang Aryareja atau Eyang Patradiwirya atau Eyang 

Manten terletak di sekitar komplek pemakaman umum warga Desa Grantung, 

kondisi tempat pemakaman umum warga Desa Grantung berbukit-bukit dan 

akses untuk menuju pemakaman umum warga Desa Grantung harus melewati 

jalanan setapak yang menanjak. Meskipun berada satu komplek dengan 

pemakaman warga Desa Grantung, makam Demang Aryareja terpisah dari 

makam warga Desa Grantung, posisi makam Demang Aryareja agak naik ke 

atas lagi. Disamping dekat komplek pemakaman mengalir sungai besar yang 

menjadi batas administratif antara Desa Grantung dengan Desa Pekiringan 

yaitu Sungai Karang, sehingga suasana dimakam Demang Aryareja hanya 

terdengar suara gemercik aliran Sungai Karang, namun sunyi karena makam 

berada di area hutan.  
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Gambar 2.  

Makam Demang Aryareja beserta keluarga. 

 

Jarak dari Desa Grantung menuju makam Demang Aryareja sekitar 

300 m, untuk sampai ke makam Demang Aryareja tidak dapat diakses dengan 

menggunakan kendaraan karena jalan menuju makam Demang Aryareja berupa 

jalanan setapak yang berbatu. Medan yang dilalui untuk  menuju makam 

Demang Aryareja cukup sulit karena jalannya menanjak hingga sampai ke 

makam. Pada saat memasuki musim penghujan, tanah disekitar makam dan 

jalan menuju makam Demang Aryareja kerap longsor karena kondisi tanah dan 

kontur tanah yang labil. 
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Gambar 3.  

Surau dan Petilasan Syekh Makhdum Husein. 

 

Tepat di pertigaan jalan antara arah dari Desa Pekiringan menuju Desa 

Grantung dan sebaliknya yaitu jalan sebelum memasuki makam Demang 

Aryareja akan melewati Surau yang didalamnya terdapat Surau dan petilasan 

dari  Syekh Mahdum Husein. Syekh Mahdum Husein adalah pemuka sekaligus 

penyebar agama Islam  di wilayah Desa Grantung  dan sekitarnya pada masa 

kerajaan Majapahit yaitu Syekh Mahdum Husein yang kerap dikunjungi para 

peziarah dari berbagai daerah. Keberadaan makam Syekh Mahdum Husein 

juga berkaitan dengan sejarah dari asal mula Desa Grantung atau Perdikan 

Cahyana pada zaman Kerajaan Majapahit. 
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Gambar 4.  

Bagian dalam Makam Demang Aryareja Beserta Keluarga. 

 

Didalam makam Demang Aryareja terdapat empat makam lainnya. 

Berdasarkan Gambar di atas, Makam Demang Aryareja atau Eyang Manten 

adalah makam yang mempunyai nisan agak besar dari nisan lainnya, dua makam 

terluar adalah makam dari pembantu atau abdi dari Demang Aryareja, dan dua 

makam yang berada di tengah adalah makam Eyang Kakung dan Eyang Putri 

dari Demang Aryareja. Makam Demang Aryareja ini selalu dibersihkan setiap 

ada keluarga keturunan Demang Aryareja yang akan memasrahkan ati kebo 

se’unduhan maupun oleh para peziarah. Pintu makam Demang Aryareja ini 

hanya dibuka ketika ada keluarga keturunan Demang Aryareja yang akan 

memasrahkan Ati Kebo  Se’unduhan. Berikut adalah petikan wawancara dengan 
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Bapak Sunarso pada tanggal 11 Agustus 2012 selaku sesepuh dari Keturunan 

Demang Aryareja : 

Makame Eyang manten niki ingkang teng ngajeng lawang, pembantune 

sebelah kilen lan pinggir wetan, nanging pembantu kinasih ingkang 

sampun kados keluarga piyambak, abdi ngoten lah.  Eyang Kakung niki 

teng tengah-tengah, Sebelahe niku Eyang Estri. Nek mbersihi nggih teng 

sekitar pager mawon ampun nyag-nyagan, ampun mlebet. Niku mboten 

angsal dilampahi menopo malih dipidek. 

(makam Eyang Manten itu yang berada di depan pintu pagar makam, 

pembantunya berada di pinggir barat dan timur, tapi pembantu yang 

sudah seperti keluarga sendiri, seperti abdi. Eyang Kakung itu di tengah-

tengah, sebelahnya adalah Eyang Putri. Kalau membersihkan makam ya 

disekitar pagar saja jangan masuk ke dalam. Itu tidak boleh dilangkahi 

apalagi di injak). 

 

B. Pembahasan 

1. Latar belakang Slametan 

Slametan ati kebo seunduhan merupakan slametan pernikahan yang 

wajib dilaksanakan oleh setiap keluarga keturunan Demang Aryareja yang 

akan menikah maupun yang telah menikah. Munculnya slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja ini berawal pada saat Demang Aryareja 

masih hidup dan masih menjabat sebagai Demang Grantung di bawah Perdikan 

Cahyana yaitu pada masa kerajaan mataram islam. Pada saat itu, Demang 

Aryareja memiliki seorang anak laki-laki yang akan dinikahkan dengan putri 

dari Demang Bodas. Sebenarnya tidak ada masalah yang berarti dalam 

pernikahan tersebut, semua berjalan lancar.  

Rombongan pengantin pria yaitu dari pihak Demang Aryareja beserta 

keluarga berangkat menuju tempat mempelai wanita di Kademangan Bodas 

dengan membawa sesrahan berupa beberapa ekor kambing untuk calon besan. 
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Sesampainya di tempat mempelai wanita, disana Demang Bodas ternyata telah 

menyembelih kerbau. Demang Aryareja beserta rombongan berharap akan 

mendapat jamuan makan berupa daging kerbau, namun ternyata Demang 

Aryareja beserta rombongan keluarga malah disuguhi makanan daging 

kambing yang dibawa mereka sebagai sesrahan, sementara daging kerbau yang 

disembelih oleh keluarga Demang Bodas hanya disuguhkan untuk keluarga 

Demang Bodas saja. 

Demang Aryareja lalu merasa sakit hati karena mereka yang datang 

jauh-jauh dari Grantung tidak disuguhi daging kerbau. Demang Aryareja lalu 

mengucap janji ataupun sumpah karena merasa sakit hati atas perlakuan 

Demang Bodas yang menjadi besannya. Ucapan atau sumpah yang diucapkan 

demang Aryareja berisi bahwa nanti keturunan-keturunan Demang Aryareja 

apabila perempuan harus mendapatkan atau memperoleh ati kerbau 

se’unduhan, dan apabila laki-laki harus membawakan atau memberikan ati 

kerbau seunduhan. Berikut adalah cuplikan wawancara pada tanggal 11 

Agustus 2012 mengenai asal-usul adanya slametan pernikahan keturunan 

Demang Aryareja dengan Bapak Sunarso;  

 

Asal usule niku Critane kados niki, umpamane Kula besanan kalih 

panjenengan nggih, kula ingkang gadah penganten putri, 

panjenengan ingkang gadah penganten lanang. panjenengan niku 

critane dados Eyang Manten. panjenengan pas besanan niku mbekta 

wedus. Kula niku saking gede atine,panjenengan teka mriki mbekta 

wedus,  kula nyembeleh kebo. Lajeng panjenengan mriki sekeluarga 

disuguhi iwak wedus, padahal panjenengan mpun ngertos nek kula 

nyembeleh kebo, nanging iwak kebo niku naming disuguhaken teng 

keluargane kula mawon. Lajeng panjenengan lara ngati 

critane,banjur Eyang Manten niku ngucap,  turun turunane mbesuk 
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angger wadon kudu olih ati kebo seunduhan, lan angger lanang kudu 

nggawa ati kebo seunduhan. seunduhan niku jantung, limpa, ati.  

(asal usulnya itu critanya begini, misalnya saya besanan dengan anda, 

saya itu pihak mempelai wanita, anda adalah pihak mempelai laki-

laki. Anda itu sebagai Eyang Manten atau Demang Aryareja pada saat 

besanan membawa kambing. Saya itu karena besar hatinya, anda 

datang membawa kambing, saya menyembelih kerbau. Lalu anda 

sekeluarga disini disuguhi masakan daging kambing, padahal anda 

sudah tahu kalau saya menyembelih kerbau namun daging kerbau itu 

hanya disuguhkan pada keluarga saya saja. Lalu anda merasa sakit 

hati, lalu Eyang Manten berucap atau bersumpah, bahwa nanti 

keturunan-keturunan saya kalau perempuan harus mendapatkan atau 

memperoleh ati kerbau se’unduhan., dan kalau laki-laki harus 

membawakan atau memberikan ati kerbau seunduhan. Seunduhan itu 

adalah jantung, hati, dan limpa). 

 

 

Pelaksanaan dari slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja ini juga dilatarbelakangi oleh keberadaan sebuah mitos yang masih 

dipercaya oleh keluarga Demang Aryareja dan sangat mempengaruhi eksistensi 

slametan tersebut sampai sekarang. Slametan ati kebo seunduhan dianggap 

sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan tiap-tiap keluarga 

keturunan Demang Aryareja. Keturunan Demang Aryareja masih tetap 

melakukan dan menurunkan tradisi slametan ati kebo seunduhan ini kepada 

keturunannya karena mereka percaya pada adanya mitos bahwa bagi keturunan 

Demang Aryareja yang akan maupun telah menikah namun tidak melakukan 

slametan ati kebo seunduhan maka akan mendapat gangguan dari roh para 

leluhur, dan cara agar terhindar dari gangguan tersebut adalah dengan 

melakukan slametan ati kebo seunduhan.  

Apabila ada keturunan dari Demang Aryareja yang tidak melakukan 

slametan ati kebo seunduhan baik itu disengaja maupun lupa maka mereka 

akan mendapat gangguan secara gaib dari arwah para leluhur mereka. 
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Gangguan yang dirasakan adalah salah satu dari anggota tubuh akan terganggu, 

contohnya mata tidak dapat melihat meskipun matanya sebenarnya sehat, 

telinga tidak dapat mendengar, menjadi bisu, tidak bisa buang air kecil atau 

besar, dan bahkan ada yang sampai stress maupun gila.  

Dari semua gangguan yang dirasakan oleh para keturunan demang 

Aryareja yang tidak melakukan slametan ati kebo seunduhan diatas tidak dapat 

dideteksi ataupun diobati secara medis, secara medis mereka para keturunan 

Demang Aryareja yang mendapat gangguan tidak mempunyai masalah 

kesehatan atau di diagnosa normal secara medis. Pernah terjadi saat salah satu 

keturunan Demang Aryareja yang sampai diobati kesana-kemari di berbagai 

rumah sakit maupun pengobatan alternatif tetap saja tidak dapat disembuhkan 

karena memang tidak dapat diketahui dimana sumber penyakit tersebut. 

Kebanyakan para keturunan Demang Aryareja baru menyadari bahwa penyakit 

yang diderita bukan merupakan penyakit normal yang dapat diobati secara 

medis setelah berkonsultasi dengan para sesepuh keluarga Demang Aryareja. 

Para keturunan Demang Aryareja baru tersadar bahwa mereka belum 

melakukan slametan ati kebo seunduhan ke makam Demang Aryareja.  

Setelah melakukan slametan  ati kebo seunduhan, langsung setelah ati 

kebo seunduhan dipasrahkan ke makam Demang Aryareja, keluarga dari 

keturunan Demang Aryareja yang sebelumnya mendapat gangguan dengan 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan seketika itu langsung sembuh begitu 

saja. Kejadian tersebut selalu terjadi pada setiap keturunan Demang Aryareja 

yang belum melaksanakan slametan ati kebo seunduhan setelah melaksanakan 
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pernikahan. Kebanyakan para keturunan demang Aryareja baru melakukan 

slametan ketika telah mendapat gangguan dari para leluhurnya. Keluarga 

keturunan demang Aryareja yang berada di luar Grantung anehnya juga 

mendapat gangguan, bahkan keturunan Demang Aryareja yang berada di luar 

Jawa juga mendapat gangguan, sehingga mau tidak mau harus pulang ke Desa 

Grantung untuk melaksanakan slametan. 

Sekarang ini para keturunan demang Aryareja selalu melaksanakan 

slametan ati kebo seunduhan tepat pada saat sebelum ataupun sesudah 

melaksanakan pernikahan untuk menghindari gangguan-gangguan dari para 

leluhurnya. Keturunan Demang Aryareja sekarang ini lebih memilih berjaga-

jaga demi keselamatan dan kesehatan keluarganya. 

 

a) Slametan Pernikahan ( Slametan Ati Kebo Seunduhan ) 

Slametan ati kebo seunduhan ini bukanlah tahapan-tahapan upacara 

pernikahan seperti yang orang Jawa lakukan. Tahapan-tahapan upacara 

pernikahan seperti ngunduh, pasang tarub, siraman, midadareni, dan 

seterusnya yang orang Jawa umumnya lakukan juga dilakukan oleh keluarga 

keturunan Demang Aryareja pada saat menikah.  Slametan ati kebo 

seunduhan ini dilakukan sebelum atau sesudah dilakukannya tahapan 

upacara pernikahan tersebut di atas. Slametan ati kebo seunduhan 

merupakan ritual khas yang dimiliki dan hanya dilakukan oleh keluarga 

keturunan Demang Aryareja saja yang merupakan warisan dari leluhur 

mereka yaitu Demang Aryareja atau Eyang Manten. Slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja ini dibagi menjadi dua prosesi dan di 
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dua tempat. Prosesi pertama adalah pemasrahan ati kebo seunduhan yang 

bertempat di makam Demang Aryareja. Prosesi kedua adalah slametan yang 

bertempat di rumah keluarga wanita. 

Slametan ati kebo seunduhan merupakan slametan tolak bala 

(penolak bahaya) untuk memohon keselamatan agar tidak mendapat 

gangguan dari roh-roh leluhur yang akan mengganggu apabila slametan ati 

kebo seunduhan ini tidak segera dilakukan sesegera mungkin. Slametan ati 

kebo seunduhan merupakan slametan yang dilaksanakan oleh setiap 

keluarga keturunan Demang Aryareja pada saat ada keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang akan menikah maupun yang telah menikah. 

Slametan ati kebo seunduhan hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup 

saja bagi seluruh keluarga keturunan Demang Aryareja tanpa terkecuali, 

baik bagi keturunan Demang Aryareja yang berada di Desa Grantung 

maupun bagi keturunan Demang Aryareja yang berada di luar Desa 

Grantung atau merantau di luar kota. Mereka diharuskan pulang ke Desa 

Grantung apabila akan melaksanakan slametan ati kebo seunduhan.  

Berdasarkan pada catatan laporan pernikahan yang ada di Desa 

Grantung yang disampaikan oleh bapak Muharto selaku modin yang 

bertugas di wilayah kelurahan Desa Grantung, tercatat ada 26 pasangan 

yang menikah sepanjang tahun 2012. Dari 26 pasangan yang menikah 

tersebut, diantaranya 17 pasangan yang menikah adalah keturunan Demang 

Aryareja. Hal ini menunjukan bahwa memang jumlah keluarga keturunan 

Demang Aryareja cukup banyak yang tetap berdomisili di Desa Grantung.  
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Tempat slametan ati kebo seunduhan ini adalah di makam Demang 

Aryareja yang terletak di lingkungan tempat pemakaman umu Desa 

Grantung. Di makam Demang Aryareja inilah ati kebo seunduhan dibawa 

oleh sesepuh atau orang yang ditunjuk oleh keluarga mempelai wanita 

dipasrahkan lalu didoakan atas nama pasangan mempelai yang akan maupun 

telah menikah.  

 

b) Pelaksanaan Slametan 

Slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini 

biasanya diselenggarakan pagi, siang sampai sore hari. Slametan tidak 

diselenggarakan setelah matahari terbenam atau malam hari karena salah 

satu tahapan dari slametan ati kebo seunduhan ini adalah pemasrahan ati 

kebo seunduhan di makam Demang Aryareja. Tidak ada penentuan hari baik 

dalam pelaksanaan slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja ini karena akan lebih baik jika slametan ini diselengarakan 

sesegera mungkin setelah atau menjelang pernikahan. Berikut adalah 

tahapan pelaksanaan slametan pernikahan keluarga Demang Aryareja. 

a) Tahap Awal 

Proses pelaksanaan slametan pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja ini sebenarnya sangat singkat sekali. Kesulitan yang 

dialami dalam melaksanakan slametan ini adalah pada tahap mencari ati 

kebo seunduhan. Biasanya keturunan Demang Aryareja membeli ati kebo 

seunduhan di tempat penjagal daging, biasanya para penjagal tersebut 

hanya menjual daging kerbau saja bukan daging hewan lain seperti 
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kambing dan sapi sehingga mencarinya tergolong sulit. Di daerah 

Grantung bahkan di Purbalingga sendiri masih sangat jarang sekali ada 

tempat penjagal kerbau. Para keturunan Demang Aryareja biasanya 

mencari ati kebo seunduhan sampai ke daerah Pemalang yaitu di 

kecamatan Randu Dongkal dimana masih mudah ditemui para penjagal 

kerbau.  

Keturunan Demang Aryareja biasanya hanya membeli hati 

kerbau saja, tidak membeli satu ekor kerbau sekaligus karena yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan slametan hanya hati kerbaunya saja. Hati 

kerbau mempunyai ukuran sedikit lebih besar dari hati sapi, hati kerbau 

biasanya mempunyai berat bersih rata-rata 5 kg. Dari segi warna, hati 

kerbau mempunyai warna yang berbeda dengan hati sapi, hati kerbau 

berwarna merah agak kehitaman sedangkan hati sapi berwarna merah.  

Tidak ada kriteria khusus untuk dalam memilih hati kerbau yang 

akan dipasrahkan saat slametan, tidak harus kerbau jantan ataupun betina 

meskipun ada kepercayaan pada orang Jawa bahwa hewan jantan yang 

lebih disarankan untuk digunakan dalam sebuah slametan, atau dari jenis 

kerbau bule seperti yang digunakan dalam upacara sekatenan ataupun 

peringatan satu suro. Hal terpenting dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja adalah adanya ati kebo seunduhan. 

Keturunan Demang Aryareja tidak dapat dan tidak boleh 

menukar hati kerbau dengan hati sapi dalam kondisi apapun meskipun 

susah mencari hati kerbau, meskipun ukuran hati kerbau dan hati sapi 
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hampir sama, meskipun harga hati kerbau lebih mahal. Hal tersebut tidak 

berani dilakukan karena syarat sah yang dibutuhkan dalam slametan bagi 

keluarga keturunan Demang Aryareja adalah hati kerbau. 

 

 

Gambar 5. 

Ati kebo seunduhan yang akan dipasrahkan ke makam Demang Aryareja 

 

Gambar di atas adalah hati kerbau yang dibeli oleh bapak Harjo 

Suwito (55 tahun) selaku orang tua dari mempelai laki-laki yang bahkan 

mempunyai berat 7,2 kg dengan harga per kilogram Rp. 71.000 yang 

dibeli dari penjagal kerbau di Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten 

Pemalang. Harga dari hati kerbau memang tergolong mahal, namun 

karena mengadakan slametan pernikahan tersebut merupakan kewajiban 

bagi setiap keturunan Demang Aryareja maka harus dipenuhi agar 

mendapat keselamatan dari gangguan-gangguan tertentu.  



 

 

 

80 

Hati kerbau setelah dibeli dari penjagal lalu dipersiapkan segala 

hal-hal yang akan digunakan dalam slametan oleh orang tua pihak 

mempelai laki-laki untuk diantarkan ke rumah mempelai wanita yang 

untuk selanjutnya akan dipasrahkan ke Makam Demang Aryareja oleh 

keluarga mempelai wanita yang akan diwakilkan oleh sesepuh keluarga 

keturunan Demang Aryareja. 

 

 

Gambar 6.  

Keluarga laki-laki akan mengantarkan Ati kebo se’unduhan ke rumah 

keluarga wanita. 

 

Gambar tersebut adalah gambar ketika orang tua pihak 

mempelai laki-laki akan berangkat untuk mengantarkan ati kerbau 

seunduhan ke pihak perempuan yaitu dari Dusun Grantung RT 03/ RW 
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05 menuju Dusun Leter RT 02/RW 07. Jarak dari Dusun Grantung ke 

Dusun Leter lebih kurang 1,5 km. Karena jarak menuju rumah mempelai 

wanita yang cukup jauh, maka saat mengantarkan ati kebo seunduhan 

tersebut menggunakan kendaraan bermotor. Pada saat mengantarkan ati 

kebo se’unduhan tidak harus berjalan kaki, tergantung dari jarak antara 

rumah keluarga laki-laki dan perempuan asalkan dalam membawa ati 

kebo seunduhan dibawa dengan cara dipanggul karena ati kebo 

seunduhan yang akan dipasrahkan tidak boleh terkena hawa mulut. 

Ati kebo seunduhan selanjutnya diberikan kepada orang tua 

pihak perempuan yang nantinya akan dipasrahkan untuk disajikan ke 

makam Demang Aryareja oleh sesepuh Dusun Leter yang merupakan 

keturunan dari Demang Aryareja yaitu Bapak Yohadi (70 tahun). Orang 

yang akan memasrahkan  ati kebo seunduhan ke makam Demang 

Aryareja harus berlatar belakang keturunan Demang Aryareja. Terdapat 

pengecualian yaitu meskipun yang memasrahkan tidak memiliki 

hubungan darah dengan Demang Aryareja tetapi dapat saja memasrahkan 

ati kebo seunduhan asalkan memiliki hubungan keluarga yang terikat 

oleh perkawinan dengan keturunan Demang Aryareja. Bapak Yohadi 

merupakan keturunan Demang Aryareja dan termasuk sesepuh dari 

keluarga Keturunan Demang Aryareja, beliau selalu ditunjuk untuk 

memasrahkan ati kebo seunduhan apabila ada keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang akan melaksanakan slametan ati kebo seunduhan 

khususnya yang bertempat tinggal di Dusun Leter. 
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Orang yang terlibat pada saat slametan ati kebo seunduhan 

sebenarnya hanya orang yang memasrahkan ati kebo seunduhan ke 

makam Demang Aryareja saja. Orang tua dari mempelai perempuan 

dapat juga ikut memasrahkan ati kebo seunduhan ke makam Demang 

Aryareja, tetapi hanya sekedar membawakan ati kebo seunduhan saja. 

Orang atau sesepuh yang memasrahkan ati kebo seunduhan saja yang 

berperan penting dalam slametan ati kebo seunduhan ini.  

Barang-barang yang disiapkan untuk dibawa ke makam Demang 

Aryareja adalah ati kerbau seunduhan yang ditempatkan pada baki 

berukuran besar yaitu 1m x 0,5m, pada saat itu ati kerbau seunduhan 

ditutup menggunakan daun pisang karena pada saat itu tidak ada kain 

mori (kain kafan). Selain ati kebo se’unduhan ada prupuyan yaitu sabut 

kelapa tua untuk tempat membakar kemenyan, dan bunga melati, kanthil, 

serta kenanga.  

b) Pemasrahan Ati Kebo Se’unduhan 

Setelah ati kebo se’unduhan sudah dibeli lalu diserahkan dari 

pihak keluarga laki-laki kepada keluarga wanita. Setelah keluarga pihak 

laki-laki menyerahkan ati kebo se’unduhan pada pihak keluarga wanita, 

keluarga laki-laki tidak lagi ikut campur dalam tahap selanjutnya karena 

tahap selanjutnya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari 

keluarga pihak wanita untuk memasrahkan ke makam Demang Aryareja. 

Tahap selanjutnya ati kebo se’unduhan dipersiapkan oleh pihak keluarga 



 

 

 

83 

wanita untuk selanjutnnya akan dipasrahkan ke makam Demang 

Aryareja.  

 

 

Gambar 7. 

Ati Kebo Se’unduhan pada saat dibawa menuju makam Demang 

Aryareja. 

 

Ati kerbau seunduhan selanjutnya dibawa dengan cara 

dipanggul atau dapat dengan cara disunggu (ditaruh diatas kepala) oleh 

orang tua pihak mempelai wanita yaitu Bapak Suminto (55 tahun). Ati 

kebo seunduhan dibawa dengan cara dipanggul, tidak boleh dibawa 

seperti orang membawa bendera, dikarenakan ati kebo seunduhan tidak 

boleh terkena nafas atau hawa mulut, dikhawatirkan nanti ati kebo 

seunduhan yang akan disajikan menjadi tambar atau tidak sah.  
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Hal yang harus diingat oleh orang atau sesepuh yang 

memasrahkan ati kebo seunduhan yaitu saat berangkat akan 

memasrahkan ati kebo seunduhan sampai pulang memasrahkan tidak 

diperbolehkan untuk mampir kerumah tetangga apabila bertemu 

seseorang mengajak untuk mampir. Hal ini dikarenakan yang 

besangkutan sedang berkepentingan untuk memasrahkan ati kebo 

seunduhan, jadi apabila ingin mampir ke rumah tetangga harus setelah ati 

kebo seunduhan sampai dirumah setelah dipasrahkan di makam demang 

aryareja. Seperti yang disampaikan Bapak Yohadi selaku sesepuh yang 

memasrahkan ati kebo se’unduhan dalam wawancara yang dilakukan 

pada tanggal 28 Agustus 2012 ; 

 

Pokoke nggih saking mangkat teng mrika mboten angsal mampir-

mampir, wangsul saking mrika nggih mboten angsal mampir-mampir. 

Sakinng mriki mrika ditakeni wong teng dalan angsal semaur tapi nek 

diken mampir mbuh niku urusan penting nopo mboten, tetp mboten 

angsal mampir, mbok tambar.  

(pokoknya dari berangkat ke sana tidak boleh mampir-mampir, pulang 

dari sana ya tidak boleh mampir-mapir. Dari sana sini (dari makam ke 

rumah) ditanya orang dijalan boleh menjawab tapi kalau disuruh mampir 

entah itu urusan penting ataupun tidak, tetap tidak boleh mampir-mampir, 

takut tidak sah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

85 

 Makam dibersihkan 

Sesampainya di makam Demang Aryareja, sesepuh yang 

memasrahkan mengucap salam kepada penghuni makam yaitu;  

 

“Bismilahirohmannirohim, yuna yanaika yukunu yanaika (salam untuk 

semua penghuni makam /secara keseluruhan)” 

 

Setelah itu sekeliling makam dibersihkan dari daun-daun 

maupun rumput liar yang tumbuh lebat di sekitar makam, namun pada 

saat membersihkan makam hanya diperbolehkan membersihkan bagian 

luar pagar makam dan daerah sekitar makam saja. Bagian dalam makam 

tidak boleh dimasuki atau bahkan diinjak karena sudah menjadi adab 

orang Jawa dan keturunan Demang Aryareja untuk tidak menginjak 

makam. Pada saat memasrahkan, hanya ati kebo seunduhan saja yang 

berada di dalam makam, yaitu di dalam pintu pagar makam sementara 

yang memasrahkan berada diluar pintu pagar makam Demang Aryareja. 
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 Dipasrahkan 

 

Gambar 8. 

Sesepuh memulai prosesi pemasrahan Ati Kebo Se’unduhan 

 

Setelah membersihkan makam, lalu sesepuh yang memasrahkan, 

membuka pintu makam Demang Aryareja dan meletakan ati kebo 

seunduhan tepat diatas batu yang berada di depan nisan makam Demang 

Aryareja. Memang terlihat sesepuh yang memasrahkan pada saat itu 

yaitu Bapak Yohadi terlihat hanya memakai celana pendek dan 

berpakaian biasa saja, hal ini tidak dilarang dikarenakan yang terpenting 

adalah kondisi badan yang bersih dan pakaian yang bersih, meskipun 

akan lebih bagus jika pada saat memasrahkan menggunakan pakaian 

yang rapi namun hal itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ati kebo 

se’unduhan yang dipasrahkan. Setelah itu sesepuh yang memasrahkan 
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mulai mempersiapkan prupuyan untuk membakar kemenyan di atasnya 

sambil mulai memasrahkan dengan membaca do’a. Do’a-do’a yang 

dibacakan dalam proses pemasrahan ati kebo se’unduhan adalah sebagai 

berikut; 

 

“ Asalamualaikum wr wb, eyang manten kawulo sowan mriki putra 

wayah, meniko wayah kulo menopo anak kulo jejodohan  si …. Pikantuk 

….. niki kudanganipun sampun dibektekaken moonggo eyang manten 

didahar kirang langkungipun nyuwun pangapunten sedoyo kelepatan 

mugi mugi gusti allah ngijinaken nopo ingkang dados udeg2ipun ati kula 

manah kula nyuwun doa restu mugi-mugi wayah anggenipun jejodoan 

pikantuk rahmatipun Allah SWT ingkang jodho ngantos dumugi kaken 

lan ninen ninen ” 

Setelah selesai memasrahkan ati kebo seunduhan dengan 

membaca do’a. Lalu sesepuh yang memasrahkan meninggalkan makam 

Demang Aryareja untuk beberapa menit yaitu kira-kira 10-30 menit. Hal 

ini dilakukan karena diyakini bahwa pada saat ati kebo seunduhan yang 

telah dipasrahkan dan dibacakan do’a tersebut ditinggal sementara, 

Eyang Manten atau Demang Aryareja akan memakan atau menikmati ati 

kebo seunduhan secara gaib. Memang setelah ditinggal selama lebih 

kurang 20 menit, ati yang pada saat sebelum dipasrahkan mulanya masih 

merah segar setelah dipasrahkan berubah menjadi lebih hitam pucat. 

Menurut keluarga-keluarga Demang Aryareja, ati kebo seunduhan yang 
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telah dipasrahkan ke makam Demang Aryareja apabila dimakan rasanya 

akan terasa hambar atau tidak berasa, karena sari dari hati kerbau tersebut 

telah dimakan secara gaib.    

Setelah menunggu lebih kurang 20 menit, lalu sesepuh yang 

memasrahkan membaca do’a penutup dan selanjutnya berpamitan untuk 

membawa pulang ati kebo seunduhan yang telah dipasrahkan yang 

nantinya akan dilakukan slametan di rumah mempelai perempuan. Do’a 

penutup yang dibacakan pada saat berpamitan adalah sebagai berikut ; 

 

“Allahuma anjali warahmatan ahlil kubur minal muslimina wal 

muslimat wal muminina wal muminat lil falakumun darojat 

wadongiflakumul khasanat wakafirnganhumul sayiat wadilmul janat wal 

bai wal jidi waldjizati walumakhat ya ayuhanamul mutmain akhir 

jangilarobika rodiyatn mardiyat fadkhuli bil fadkuhulirol janat 

birohmatika ya arhamarohimin” 

 

“Allahuma wujud mekah ibu tanpo dina bumi tanpo polah polahe dening 

ala, kubur ingkang alus jenengan ingkang apik pasunannur allah 

birohmatika ya arhamarohimin, robana atina fidunnya khasanah wafil 

akhiroti khasanah wakina adzabanar 3x. subhana robika robil ngizati 

ama yasifun walhamdulillah hirobil ngalamin” 

“Eyang manten putro wayah nyuwun pamit.mugi mugi sakwangsulipun 

saking mriki pinaringana slamet.” 
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c) Menjelang Slametan 

Setelah ati kebo seunduhan dipasrahkan di makam Demang Aryareja 

oleh sesepuh keluarga keturunan Demang Aryareja, ati kebo seunduhan lalu 

dibawa pulang kembali ke rumah keluarga mempelai wanita untuk 

selanjutnya akan dislameti. Setelah ati kebo seunduhan dibawa kembali ke 

rumah mempelai wanita, sampai disitulah tugas sesepuh keluarga keturunan 

Demang Aryareja selesai. Selanjutnya slametan biasanya akan dipimpin oleh 

pemuka agama Desa Grantung atau dapat juga dipimpin oleh seorang modin, 

tidak ada persyaratan khusus untuk dapat menjadi pemimpin slametan setelah 

ati kebo seunduhan selesai dipasrahkan. Pemimpin slametan pada saat itu 

adalah Bapak Muharto yang bertugas sebagai modin di Desa Grantung. 

 Sesampainya dirumah mempelai wanita, ati kebo seunduhan lalu 

disiapkan untuk berkat slametan. Keluarga mempelai wanita bertugas untuk 

mengolah ati kebo seunduhan untuk dijadikan berkat. Sebagian dimasak 

untuk hidangan makanan bagi orang-orang yang mengikuti slametan, dan 

sebagian di iris-iris lalu ditusuk seperti sate dalam kondisi masih mentah 

untuk dibagikan kepada keluarga dekat dan tetangga dekat. Hati kerbau di iris 

dan ditusuk seperti sate dilakukan untuk memudahkan pembagian kepada 

keluarga dan tetangga dekat agar merata. 

Ada satu hal yang unik, yaitu karena kebanyakan para tetangga dekat 

meminta agar ati kebo seunduhan untuk sekalian dimasak matang saja karena 

ati kebo seunduhan yang dibagikan kepada tetangga dekat memang hanya 
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sejumlah satu tusuk sate saja, jadi mungkin para tetangga merasa malas untuk 

memasak hati kerbau yang sejumlah satu tusuk sate saja itu.  

Sebelum mengolah ati kebo seunduhan, Bapak Suminto selaku orang 

tua pihak mempelai wanita meminta ijin yang dikhususkan kepada Demang 

Aryareja yaitu;  

 

“Eyang niki kula nglungsur bade kula bagegaken teng keluarga menopo 

tangga teparo ( Eyang, ini ati kebo seunduhan akan saya bagikan pada 

keluarga dan juga para tetangga dekat)” 

 

 

 

 

Gambar 9. 

Ati Kebo Seunduhan sedang di iris-iris untuk dibagikan pada tetangga dekat 
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d) Slametan 

Slametan dilakukan dirumah mempelai wanita, slametan dilakukan 

seperti halnya slametan-slametan yang dilakukan oleh orang jawa pada 

umumnya dengan do’a yang sama. Slametan ini hanya mengundang para 

tetangga-tetangga dekat dan keluarga yang rumahnya berdekatan. Slametan 

ini juga menandakan sebuah pemberitahuan kepada masyarakat bahwa 

keluarga yang bersangkutan telah melakukan slametan ati kebo seunduhan. 

Para tamu yang datang langsung mengambil tempat duduk di kursi 

yang telah disediakan, para tamu duduk melingkar mengelilingi satu meja. 

Dalam slametan ini tidak ada ketentuan tempat duduk bagi tamu apakah harus 

disediakan kursi atau hanya dengan tikar tanpa tempat duduk seperti slametan 

pada umumnya, hal itu disesuaikan sesuai kondisi rumah keluarga yang 

bersangkutan. Tidak ada prosesi pembakaran kemenyan dalam slametan di 

rumah keluarga wanita, karena prosesi pembakaran kemenyan sudah 

dilakukan pada saat pemasrahan ati kebo seunduhan di makam Demang 

Aryareja. Hidangan pada saat itu belum disediakan atau disajikan di meja dan 

akan disajikan nanti setetlah pembacaan do’a selesai, karena setelah semua 

sudah berkumpul akan langsung dilaksanakan slametan.  

Dalam slametan ini keluarga keturunan Demang Aryareja yang 

bersangkutan memberikan sambutan pembuka dalam bahasa kromo inggil 

yang isinya mengutarakan ucapan terima kasih kepada para tetangga karena 

telah berkenan hadir. Keluarga yang bersangkutan juga menyampaikan 

maksud dari di adakannya slametan ini yaitu untuk memberitahukan bahwa 
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keluarga yang bersangkutan telah memsrahkan ati kebo seunduhan. Selain itu 

pihak keluarga juga memohon do’a restu para tetangga dan keluarga dekat 

agar kedua mempelai diberi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan 

kerukunan dalam menjalani hidup dan berumah tangga. Pihak keluarga lalu 

menutup sambutan dengan permohonan maaf pada para tamu apabila ada 

kesalahan dan kekurangan dalam menyambut dan menjamu para tamu.   

Selanjutnya setelah keluarga selesai memberikan sambutan, lalu 

pihak keluarga mempersilahkan pada modin untuk mulai memanjatkan do’a, 

modin ini adalah orang yang sudah biasa memimpin berbagai slametan secara 

umum di Desa Grantung. Slametan ini lebih berisikan do’a-do’a berbahasa 

arab seperti shalawat, bacaan-bacaan tahlil yang berisikan do’a-do’a yang 

ditujukan kepada para keluarga yang telah meninggal, dan do’a yang 

ditujukan kepada pasangan mempelai agar diberikan keselamatan oleh Allah 

SWT dalam menjalani kehidupan. Para tamu pun mengiringi do’a yang 

sedang dibacakan oleh modin dengan tangan menengadah ke atas dan 

mengucap bacaan amin sampai mengusap wajah ketika do’a selesai 

dipanjatkan. 

Setelah modin menutup do’a, lalu makanan mulai dikeluarkan untuk 

dihidangkan pada para tamu. Dalam Slametan yang dilaksanakan setelah 

memasrahkan ati kebo seunduhan ke makam Demang Aryareja ini tidak ada 

sesajian seperti tumpeng, jajanapn pasar, melainkan hanya sajian jamuan 

berupa minuman berupa teh, masakan seperti ayam, sayuran dan ati kebo 

seunduhan yang telah dimasak yang kemudian dimakan bersama-sama 
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setelah slametan selesai. Slametan selesai setelah sajian makanan telah selesai 

disantap oleh tetangga dan keluarga dekat yang menghadiri slametan tersebut 

dan semua orang pulang. Sebagai ucapan terimakasih dari keluarga yang 

bersangkutan, keluarga keturunan Demang Aryareja memberikan berkat yang 

berisi ati kebo seunduhan yang telah di tusuk sate dan juga berisi beberapa 

masakan-masakan biasa. Dalam berkat yang dibagikan tersebut terdapat 

amplop yang berisi uang dengan nominal tertentu, sementara modin di dalam 

berkatnya juga mendapat amplop berisi uang namun nominalnya berbeda dan 

lebih besar dibanding para tamu lainnya.   

 

 

Gambar 10. 

Pelaksanaam slametan dirumah keluarga wanita. 
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Slametan seperti gambar diatas atau yang dilakukan setelah ati kebo 

seunduhan dipasrahkan ke makam Demang Aryareja sebenarnya tidak 

diwajibkan. Hal utama yang harus dilaksanakan oleh setiap keluarga 

keturunan Demang Aryareja adalah menyajikan atau memasrahkan ati kebo 

seunduhan ke makam Demang Aryareja, namun kebanyakan keluarga 

keturunan Demang Aryareja memilih untuk melaksanakan slametan secara 

keseluruhan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ati kebo 

seunduhan yang telah dipasrahkan dibawa pulang dan dibagikan kepada 

tetangga dekat, namun akan lebih baik jika disempurnakan dengan 

mengadakan slametan seperti gambar diatas dengan mengundang tetangga 

dekat. Hal tersebut disampaikan oleh sesepuh keturunan Demang Aryareja 

Bapak Sunarso dalam petikan wawancara tanggal 27 Agustus 2012 berikut ; 

 

Serampunge ati seunduhan dipasrahaken teng kuburane Eyang Manten, ati 

seunduhan mboten dislametna nggih mboten napa-napa. Asal dolah 

didumaken maring tangga teparo, ajeng slametan nggih bagus, sing penting 

mpun disajekaken mrika.  

(sesudah ati seunduhan dipasrahkan atau disajikan di makam Eyang Manten, 

ati seunduhan tidak dislameti tidak apa-apa. Asalkan diolah lalu dibagikan ke 

tetangga dekat, kalau mau dislameti ya bagus, yang penting sudah disajikan 

ke sana). 
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2. Fungsi Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja 

 

Slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja atau yang 

biasa disebut slametan ati kebo seunduhan mengandung suatu makna yang 

begitu penting bagi para keluarga keturunan Demang Aryareja.  

Branislaw Malinowski mengemukakan dalam teorinya yaitu Teori 

Fungsionalisme bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud 

memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia 

yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Malinowski tersebut, dapat dikatakan bahwa pasti dalam 

slametan pernikahan yang dilakukan oleh setiap keluarga keturunan Demang 

Aryareja memiliki fungsi tertentu sebagai pemenuh sejumlah kebutuhan bagi 

keturunan Demang Aryareja yang melakukannya.  

Slametan yang memang wajib dilakukan oleh setiap keluarga 

keturunan Demang Aryareja yang telah menikah ini ternyata memang memiliki 

beberapa fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi kehidupan tiap-tiap 

keluarga keturunan Demang Aryareja yang melaksanakan slametan tersebut. 

diantaranya: 

a) Fungsi Operasional 

Ati kebo seunduhan memiliki peran yang penting dalam 

pelaksanaan slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini. 

Ati kebo seunduhan adalah persyaratan wajib yang harus tersedia dalam 

setiap slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini. Ati 
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kebo seunduhan harus tersedia dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini agar slametan menjadi sah. Slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja menjadi penentu 

terlaksana atau tidaknya slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja ini, karena prosesi inti dari slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini adalah pemasrahan ati kebo seunduhan di 

makam Demang Aryareja.  

Jadi, ati kebo seunduhan memiliki fungsi operasional sebagai 

penentu sah atau tidaknya, dan seagai penentu dapat terlaksana atau 

tidaknya slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunarso dalam petikan wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2012 berikut ini; 

Menawi mboten wonten ati kebo seunduhan nggih mboten saged 

nganakaken slametan mas. Mangke sing bade dipasrahaken teng 

makame Eyang Manten nopo nek mboten wonten ati kebo 

seunduhan? Wong kudanganane Eyang Manten nggih ati kebo 

seunduhan niku. Dados nggih kedah ngangsalaken ati kebo 

seunduhan riyin menawi bade ngawontenaken slametan.  

(Kalau tidak ada ati kebo seunduhan ya tidak dapat mengadakan 

slametan mas. Nanti yang akan dipasrahkan ke makam Demang 

Aryareja apa kalau tidak ada ati kebo seunduhan? Orang 

keinginannya Demang Aryareja ya ati kebo seunduhan itu. Jadi ya 

harus mendapatkan ati kebo seunduhan dahulu sebelum akan 

melaksanakan slametan). 

 

b) Fungsi Religi 

Slametan ati kebo seunduhan memiliki suatu fungsi religi bagi 

keluarga keturunan Demang Aryareja yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual keluarga keturunan Demang Aryareja. Keluarga keturunan Demang 
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Aryareja meyakini bahwa dengan melaksanakan seluruh prosesi slametan 

ati kebo seunduhan ini dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi 

dengan roh leluhurnya yaitu Demang Aryareja yang bertujuan 

menyampaikan keinginan dari Demang Aryareja yaitu berupa ati kebo 

seunduhan dan sesaji-sesaji lainnya untuk selanjutnya memanjatkan do’a 

agar dijauhkan dari kekuatan-kekuatan gaib yang mengganggu. Wujud 

komunikasi tersebut dapat dibuktikan dalam salah satu prosesi pemasrahan 

ati kebo seunduhan dimana pemimpin slametan keluar meninggalkan 

makam Demang Aryareja selama kurang lebih 10 menit agar roh Demang 

Aryareja menikmati atau memakan secara gaib ati kebo seunduhan yang 

dipasrahkan. Dapat dikatakan bahwa rangkaian prosesi slametan ati kebo 

seunduhan memiliki fungsi memenuhi kebutuhan religi keluarga Demang 

Aryareja untuk berkomunikasi dengan leluhur yaitu Demang Aryareja untuk 

menyampaikan maksud yaitu memasrahkan kudangan (keinginan) Demang 

Aryareja yaitu ati kebo seunduhan dan memanjatkan do’a untuk 

keselamatan mempelai dan keluarga keturunan Demang Aryareja yang 

bersangkutan. 

Slametan ati kebo seunduhan ini memiliki fungsi sebagai salah satu 

media komunikasi antara keturunan Demang Aryareja dengan leluhurnya 

yaitu Demang Aryareja untuk menyampaikan keinginan (kudangan) 

Demang Aryareja sekaligus sebagai sarana untuk memohon keselamatan. 

Sampai saat ini, diluar slametan ati kebo seunduhan ini juga para keturunan 

Demang Aryareja juga kerap menyambangi makam Demang Aryareja ini 
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untuk bersemedi atau tirakat juga apabila sedang memiliki keinginan atau 

hajat tertentu untuk memohon berkah dari leluhurnya yaitu Demang 

Aryareja.  

c) Fungsi Sosial 

Slametan ati kebo seunduhan juga memiliki fungsi sosial untuk 

memenuhi kebutuhan keturunan Demang Aryareja sebagai makhluk sosial, 

dan memelihara solidaritas sosial, diantaranya dalam relasi internal keluarga 

keturunan Demang Aryareja dan relasi diluar keluarga keturunan Demang 

Aryareja yaitu dengan masyarakat setempat. 

1) Relasi Internal  

Slametan ati kebo seunduhan ini memiliki fungsi untuk 

mempererat hubungan antar keluarga keturunan Demang Aryareja. Pada 

saat slametan ati kebo seunduhan, para kerabat dekat dari keluarga 

keturunan Demang Aryareja akan datang untuk membantu segala 

persiapan slametan meskipun tidak ikut memasrahkan ati kebo 

seunduhan ke makam Demang Aryareja. Kedatangan para kerabat dekat 

keturunan Demang Aryareja ini menggambarkan bahwa adanya slametan 

ati kebo seunduhan ini membuat hubungan antar keluarga keturunan 

Demang Aryareja ini semakin erat dan harmonis.  

Keharmonisan tersebut dapat dilihat dari persiapan memasak 

dirumah mempelai perempuan, para keturunan Demang Aryareja ini 

saling membantu mempersiapkan hidangan agar semakin cepat tersaji. 

Sementara pada saat sebelum memasrahkan ati kebo seunduhan, di pihak 
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keluarga laki-laki meminta bantuan kerabat dekatnya yang pernah 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan untuk membantu mencari 

hati kerbau.  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuktikan bahwa 

adanya slametan ati kebo seunduhan ini dijadikan suatu media atau 

sarana untuk berkumpul kembali dengan keluarga keturunan Demang 

Aryareja yang lainnya. 

2) Relasi Eksternal 

Slametan ati kebo seunduhan juga memiliki fungsi mewujudkan 

kerukunan dan keharmonisan hubungan antara keluarga keturunan 

Demang Aryareja dengan masyarakat umum yang hidup berdampingan 

sebagai masyarakat Desa Grantung. Dalam kehidupan bermasyarakat 

sehari-hari, hubungan antara keluarga Demang Aryareja dan masyarakat 

umum Desa Grantung memang sudah tercipta kerukunan dan 

keharmonisan dalam berinteraksi. 

Dalam slametan ati kebo seunduhan yang diadakan dirumah 

keluarga mempelai wanita ini, keluarga keturunan Demang Aryareja 

dengan senang hati mengundang para tetangga dekat untuk hadir dalam 

slametan dan turut mendo’akan bagi kebahagian pasangan baru yang 

akan maupun telah menikah. Dengan diundangnya para tetangga dekat 

yang dalam slametan ati kebo seunduhan ini, memperjelas bahwa 

slametan ati kebo seunduhan ini semakin membuat hubungan sosial 

antara keluarga keturunan Demang Aryareja dengan masyarakat umum 

khususnya para tetangga dekat menjadi semakin baik, semakin, 
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harmonis, dan semakin akrab dalam hidup bermasyarakat dan 

bertetangga. 

d) Fungsi Psikologis 

Slametan ati kebo seunduhan ini memiliki fungsi psikologis bagi 

keluarga keturunan Demang Aryareja, dimana kondisi psikologis antara 

keluarga keturunan Demang Aryareja yang telah melaksanakan slametan ati 

kebo seunduhan akan berbeda dengan kondisi psikologis keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang telah maupun akan menikah namun belum 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan.  

Keluarga keturunan Demang Aryareja percaya pada mitos yang 

beredar di lingkungan keluarga keturunan Demang Aryareja bahwa bagi 

keturunan Demang Aryareja yang telah menikah namun belum 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan akan mendapatkan gangguan 

dari leluhurnya yaitu akan menderita sakit yang tidak wajar dan tidak bisa 

disembuhkan, karena memang seperti itulah dampak yang akan diterima bila 

pasangan yang telah maupun akan menikah tidak segera melaksanakan 

slametan ati kebo seunduhan. Biasanya yang diserang adalah fisik atau 

bagian tubuh tertentu yang tidak dapat berfungsi secara normal, seperti mata 

yang tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, bisu, dan lainnya. 

Seperti kutipan wawancara tanggal 11 Agustus 2012 dengan bapak Sunarso 

selaku sesepuh dari keluarga keturunan Deemang Aryareja berikut: 
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Angger sing keluarga mboten nyajeni iwak ati, wadon bisa ora 

teyeng nguyuh. Jan jane petakanane kue werna-werna sesenenge 

sing ngganggu. Sing wis tau kedadian, ana sing mripate mentorong 

ning ora bisa weruh, ora teyeng ngomong alias bisu, kuping dadi 

ora teyeng ngrungu, tapi mengkin nek sampun disajeni iwak ati ya 

mari dewek ora usah mawi ditambani dokter. Dadi umpamane 

sikile lara, desuntik nganah ngeneh ora mari, tapi nek wis disajeni 

iwak ati trus sikile dikumbah air ya mari.dadi gole ngganggu niku 

segelem-gelem.  

(kalau keluarga tidak memasrahkan ati kebo seunduhan, perempuan 

tidak bisa kencing. Sebenarnya gangguannya itu macam-macam 

sesuka yang mengganggu, yang sudah pernah terjadi ada yang 

matanya sehat tapi tidak bisa melihat, tidak bisa bicara atau bisu, 

telinga jadi tidak bisa mendengar, tapi nanti kalau ati kebo 

seunduhan sudah dipasrahkan ya sembuh dengan sendirinya tanpa 

perlu diperiksa dokter. Jadi kalau misalnya kakinya sakit, disuntik 

sana-sini tidak sembuh, tapi kalau sudah disajikan ati kebo 

seunduhan lalu kakinya dicuci dengan air ya sembuh. Jadi intinya 

kalau mengganggu itu semaunya sendiri). 

 

 

Keluarga keturunan Demang Aryareja percaya bahwa sakit yang 

diderita tersebut bukan sakit biasa atau sakit karena gangguan secara gaib 

dari roh-roh leluhur, karena setelah diperiksakan ke dokter tetap saja tidak 

dapat disembuhkan secara medis. Sehingga jalan satu-satunya adalah 

dengan melaksanakan slametan ati kebo seunduhan Terbukti setelah 

dislameti, penyakit yang diderita dan tidak dapat disembuhkan secara medis 

tersebut dapat sembuh dengan sendirinya. 

Kebanyakan keluarga keturunan Demang Aryareja baru 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan setelah mereka mendapatkan 

gangguan-gangguan gaib dan tidak dapat disembuhkan secara medis. 

Namun ada juga keluarga keturunan Demang Aryareja yang langsung 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan beberapa hari setelah menikah 
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karena takut lupa dan untuk berjaga-jaga agar tidak mendapatkan gangguan-

gangguan dari roh para leluhur mereka. 

Dipatuhinya kewajiban melaksanakan slametan ati kebo seunduhan 

oleh tiap-tiap keturunan Demang Aryareja yang telah menikah menunjukan 

bahwa setiap keluarga keturunan Demang Aryareja memang membutuhkan 

dan menginginkan adanya berkah berupa keselematan bagi keluarga mereka 

dari pelaksanaan slametan ati kebo seunduhan tersebut. Mereka takut dan 

tidak ingin mendapat gangguan-gangguan gaib dari leluhur mereka apabila 

tidak melaksanakan slametan ati kebo seunduhan, dan hal itu sangat 

mengganggu dan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Keturunan-

keturunan Demang Aryareja yang berada diluar kota bahkan diluar Jawa 

pun akan pulang ke Desa Grantung untuk melaksanakan slametan ati kebo 

seunduhan demi memenuhi kebutuhan mereka akan keselamatan bagi 

keluarganya.  

Jadi, slametan ati kebo seunduhan ini memiliki suatu fungsi untuk 

memenuhi kebutuhan psikologis keluarga keturunan Demang Aryareja  akan 

keselamatan dari gangguan-gangguan gaib dari para leluhur yang 

dikhawatirkan akan terjadi jika keluarga keturunan Demang Aryareja tidak 

segera melakukan slametan ati kebo seunduhan setelah ada salah satu dari 

keluarga mereka yang menikah. Dengan telah melaksanakan slametan ati 

kebo seunduhan ini, akan memberi ketenangan secara psikologis dari 

keluarga keturunan Demang Aryareja yang melaksanakan slametan ati kebo 

seunduhan. 
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Sampai saat ini meskipun kuatnya arus modernisasi dan semakin 

terkikisnya kepercayaan-kepercayaan terhadap warisan para leluhur, 

kepercayaan akan mitos bahwa siapa saja keturunan Demang Aryareja yang 

akan maupun telah menikah namun belum melaksanakan slametan ati kebo 

seunduhan akan mendapatkan gangguan secara gaib dari para leluhur masih 

tetap dipercaya dan dipegang teguh oleh tiap-tiap keturunan Demang 

Aryareja. Tetap dipercayainya mitos tersebut oleh keluarga keturunan 

Demang Aryareja karena memang sampai saat ini juga dampak berupa 

gangguan-ganguan gaib dari roh leluhur akan pasti mengganggu para 

keturunan Demang Aryareja yang akan maupun telah menikah namun 

belum melaksanakan slametan ati kebo seunduhan.  

Keberadaan mitos tersebutlah yang mempengaruhi dan membawa 

dampak psikologis bagi para keturunan Demang Aryareja, sehingga 

membuat slametan perniikahan keluarga keturunan Demang Aryareja atau 

slametan ati kebo seunduhan ini masih tetap eksis dan dilaksanakan sampai 

saat ini oleh setiap keluarga keturunan Demang Aryareja yang akan maupun 

telah menikah, dengan harapan agar dapat terhindar dari gangguan-

gangguan gaib dari para leluhur setelah melaksanakan slametan ati kebo 

seunduhan. 
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3. Makna Simbolik “Ati Kebo Seunduhan” dalam Slametan Pernikahan 

Keluarga Keturunan Demang Aryareja 

 

Ati kebo seunduhan adalah hati kerbau yang masih utuh beserta 

organ-organ lain yang menempel pada hati seperti jantung dan limpa. Ati kebo 

seunduhan ini merupakan syarat wajib yang harus disiapkan oleh keluarga 

keturunan Demang Aryareja pada saat melaksanakan slametan ati kebo 

seunduhan. Ati kebo seunduhan ini wajib ada dan tersedia dalam setiap 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja karena memang inti 

dari slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini adalah 

pemasrahan ati kebo seunduhan di makam Demang Aryareja tersebut. Apabila 

dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini tidak ada 

ati kebo seunduhan, maka slametan dianggap tidak sah dan akan berakibat 

pada gangguan dari para roh leluhur yang akan menimpa keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang bersangkutan. 

Kewajiban atau keharusan disediakannya ati kebo seunduhan dalam 

tiap slametan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga keturunan Demang 

Aryareja juga dikarenakan oleh pengaruh mitos tentang asal-usul adanya 

slametan pernikahan keluarga Demang Aryareja ini dimana dalam mitos 

tersebut menceritakan tentang sumpah yang diucapkan oleh Demang Aryareja 

bahwa setiap keturunannya nanti apabila perempuan harus menerima ati kebo 

seunduhan dari pihak laki-laki, sementara pihak laki-laki harus memberikan ati 

kebo seunduhan pada pihak perempuan. 
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Ati kebo seunduhan yang menjadi syarat utama dalam slametan 

pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini tidak boleh diganti atau 

ditukar dengan hati hewan lain seperti hati kambing atau hati sapi karena 

memang syarat sah slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

ini adalah ati kebo seunduhan. Selain itu, ati kebo seunduhan berdasarkan asal-

usul slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini memang 

keinginan atau permintaan (kudangan) dari Demang Aryareja, jadi harus 

dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi demi keselamatan keluarga 

keturunan Demang Aryareja yang bersangkutan. 

Ati kebo seunduhan dalam slametan yang dilakukan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ternyata memiliki makna berupa singkatan. Ati 

yang berarti aman, tentram, informasi. Kebo, artinya badan saya sekeluarga 

(segotrah) atau sesanak keluarga, sesanak cucu. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Sunarso dalam petikan wawancara tanggal 11 Agustus 2012 berikut; 

 

Ati kebo niku, A niku aman, A niku ati, T niku tujuannane, A aman 

lan tujuannane tercapai. Ati Kebo niku jane singkatan, Aman, 

Tentrem Tujuan, Informasi / Suara. Bo niku awak-awakane nyong, 

inyong sekeluarga / sakgotrah / sewilayah / se sanak sedulur / se 

anak putu. Ati kebo cirikhase pokoke kepati pati, sapa bae 

keturunane Eyang Manten tetep wadon kudu olih iwak ati seunduhan 

nek lanang ora, sebabe sing njujugi ati maring keluarga wadon.  

(ati kebo itu, A itu aman, A itu ati, T itu tujuannya, A aman dan 

Tujuannya tercapai. Ati Kebo itu sebenarnya singkatan, Aman, 

Tentrem, Tujuan, Informasi/suara. Bo itu badan saya, saya 

sekeluarga / satu keturunan / satu wilayah / satu sanak saudara / satu 

anak cucu.  Ati kerbau cirikhasnya kepati-pati (membawa dampak 

buruk), siapa saja keturunan Eyang Manten, wanita tetap harus 

mendapat ati kerbau seunduhan kalau laki-laki tidak, sebab laki-laki 

berkewajiban memberikan ati kerbau seunduhan pada keluarga 

mempelai wanita ). 
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Dalam mengungkap makna dari ati kebo se’unduhan yang menjadi 

simbol dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja 

menggunakan dimensi eksegetik dan dimensi operasional saja. Dimensi 

posisional tidak digunakan dalam penelitian ini mengingat salah satu cirikhas 

simbol yang multivokal seperti yang disampaikan oleh Victor Turner (dalam 

Endraswara, 2006: 173), karena penelitian ini hanya akan membahas makna 

dari ati kebo seunduhan dan simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam 

lingkup slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja saja, bukan 

makna secara totalitas atau keseluruhan. Berikut adalah makna simbolik dari 

ati kebo seunduhan yang digunakan dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja: 

a) Simbol Do’a dan Harapan 

Ati Kebo Seunduhan mempunyai makna yang menunjukan 

harapan dan permohonan atau do’a agar diberikan rasa aman, tentram, 

keselamatan, dan kebahagiaan dalam mencapai tujuan yaitu bagi pasangan 

yang telah menikah sekaligus bagi sanak keluarga (segotrah) dari keluarga 

keturunan Demang Aryareja yang memiliki hajat tersebut setelah 

melaksanakan atau menyerahkan ati kebo seunduhan.  

Ati kebo seunduhan mempunyai makna filosofis berupa sebuah 

harapan agar kedua mempelai yang telah menikah diberikan rasa sabar yang 

besar (disimbolkan dengan hati kerbau yang memang berukuran besar) 

dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga sehingga dalam 
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menghadapi setiap masalah keluarga selalu dihadapi dengan hati yang sabar 

dan pikiran yang dingin, karena hati kerbau dari segi ukuran memang 

termasuk lebih besar dibanding hewan potong pada umumnya seperti 

kambing ataupun sapi. 

Sampai saat ini keyakinan akan terkabulnya do’a dan harapan 

para keluarga keturunan Demang Aryareja setelah melakukan slametan ati 

kebo seunduhan ini masih tetap dipercaya oleh para keturunan Demang 

Aryareja, karena lantaran bahwa ati kebo seunduhan adalah keinginan 

(kudangan) dari Demang Aryareja yang membuat yakin harapan dan do’a 

para keturunan Demang Aryareja akan cepat terkabul. 

b) Simbol Prestise (Kedudukan Sosial) 

Ati kebo seunduhan yang terdapat dalam slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja ini menyimbolkan sebuah prestise 

atau kedudukan sosial yang tinggi bagi keluarga keturunan Demang 

Aryareja. Posisi Demang pada zaman kerajaan dahulu merupakan posisi 

yang cukup tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat di Jawa pada 

saat itu. Harga dari daging kerbau termasuk ati kebo seunduhan memang 

tergolong cukup mahal dibanding daging sapi maupun daging kambing, dan 

pada saat Demang Aryareja masih menjadi Demang Grantung, memang 

tidak semua orang dapat membeli daging kerbau, hanya orang-orang 

tertentu saja yang mampu membelinya. 

Dilihat dari asal-usul slametan pernikahan keluarga Demang 

Aryareja, diceritakan bahwa Demang Aryareja merasa sakit hati akan 
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perlakuan besannya yaitu Demang Bodas yang menyuguhkan daging  

kambing sebagai jaamuan pada keluarga Demang Aryareja, sementara 

daging kerbau hanya disuguhkan pada keluarga Demang Bodas saja. 

Kemarahan Demang Aryareja ini tentu juga disebabkan karena kerbau 

memang hewan yang melambangkan prestis pada saat itu, jadi dengan 

disuguhkannya daging kambing pada keluarga Demang Aryareja membuat 

Demang Aryareja marah dan merasa tidak dihormati karena beliau adalah 

seorang Demang yang pantas untuk disuguhi daging kerbau.  

Dapat dikatakan bahwa adanya ati kebo seunduhan dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini 

menyimbolkan dan menegaskan bahwa keluarga yang melaksanakan 

slametan ini memang berasal dari keturunan dari orang yang berkedudukan 

tinggi di Desa Grantung khususnya yaitu seorang Demang. 

Seiring berjalannya waktu dan berubahnya pola pemikiran 

masyarakat Desa Grantung serta perkembangan ekonomi yang semakin 

mempengaruhi paradigma dalam kehidupan sosial masyarakat, hewan 

kerbau dan ati kebo seunduhan yang dahulu merupakan suatu simbol 

kedudukan yang eksklusif sekarang ini sudah mengalami perubahan. 

Masyarakat Desa Grantung dari berbagai lapisan sekarang secara ekonomi 

sudah mampu membeli seekor kerbau ataupun ati kebo seunduhan 

meskipun tidak berkewajiban.  

Warga Desa Grantung sekarang ini pun juga sudah menempati 

berbagai lapisan dalam sistem pelapisan sosial di Desa Grantung, karena 
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memang parameter pelapisan sosial masyarakat Desa Grantung sekarang ini 

tidak lagi berdasarkan ascribed status atau kedudukan yang diturunkan saja, 

melainkan juga berdasarkan achieved dan assigned status yaitu seperti 

tingkat pendidikan, jabatan, dan pekerjaan yang dimiliki. 

Keluarga keturunan Demang Aryareja sekarang ini secara 

ekonomi juga tidak semua termasuk golongan atas, ada yang bekerja 

sebagai guru, PNS, kepala desa, namun ada juga keturunan Demang 

Aryareja yang bekerja sebagai karyawan biasa, buruh, petani, pedagang, dan 

lain-lain. Berbeda ketika sistem pemerintahan Kademangan masih berlaku 

dimana sistem stratifikasi sosialnya pada saat itu masih bersifat tertutup, 

pada masa itu seluruh keturunan Demang Aryareja berada di lapisan atas. 

Sekarang ini, sudah tidak berlaku lagi sistem kademangan, dan stratifikasi 

sosial masyarakat Desa Grantung pun sudah bersifat terbuka. Perubahan 

sistem stratifikasi sosial inilah yang membuat kedudukan keluarga 

keturunan Demang Aryareja sekarang ini berbeda-beda tidak seperti pada 

masa kademangan dahulu.  

Perubahan sistem stratifikasi sosial, mobilitas sosial masyarakat 

yang semakin dinamis, serta nilai ekonomi yang berubah inilah yang turut 

merubah makna yang terkandung pada hewan kerbau beserta organ-

organnya yang tidak lagi memiliki sifat eksklusif dan menandakan 

kedudukan sosial dari pemilik atau pembelinya, karena memang sekarang 

ini berbagai lapisan masyarakat Desa Grantung khususnya baik lapisa atas, 

menengah, maupun bawah sudah mampu membeli kerbau. 
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c) Simbol Identitas 

Ati kebo seunduhan dalam slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini juga memiliki makna sebagai simbol 

identitas dari keluarga keturunan Demang Aryareja.  Ati kebo seunduhan ini 

memang merupakan cirikhas dari slametan pernikahan yang dilaksanakan 

hanya oleh keluarga keturunan Demang Aryareja ini. Keluarga dari 

keturunan demang-demang lain tidak ada yang menggunakan ati kebo 

seunduhan dalam slametan-slametan pernikahan yang diadakan keluarga 

mereka, begitu juga masyarakat Desa Grantung juga tidak berkewajiban dan 

tidak pernah melakukan slametan ati kebo seunduhan ini. Sampai saat ini, 

adanya ati kebo seunduhan dalam slametan  pernikahan keluarga keturunan 

Demang Aryareja ini masih tetap menjadi ciri khas sebagai simbol yang 

melambangkan identitas dari pelaksana slaemetan ati kebo seunduhan yaitu 

keluarga keturunan Demang Aryareja. 

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya ati kebo seunduhan dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aruareja ini menjadi 

simbol identitas yang khas dari keluarga keturunan Demang Aryareja, 

karena hanya keluarga keturunan Demang Aryareja sajalah yang 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan ini. Jadi, apabila ada seseorang 

atau keluarga yang melaksanakan slametan ati kebo seunduhan pasti mereka 

adalah keluarga dari keturunan Demang Aryareja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat sebuah mitos dibalik asal-usul dari adanya slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja. Mitos tersebut berisi bahwa siapa saja 

dari keluarga keturunan Demang Aryareja yang akan maupun telah menikah 

namun belum melaksanakan slametan ati kebo seunduhan, maka keturunan 

yang bersangkutan akan mendapatkan gangguan secara gaib dari arwah 

leluhur. Keberadaan mitos tersebut yang membuat setiap keluarga keturunan 

Demang Aryareja yang akan maupun yang telah menikah pasti akan 

melaksanakan slametan ati kebo seunduhan.  

2. Ati kebo seunduhan dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang 

Aryareja juga memiliki pengaruh atau dapat dikatakan memiliki fungsi 

operasional sebagai penentu dapat dilaksanakan atau tidaknya rangkaian 

prosesi slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. Ati kebo 

seunduhan merupakan syarat wajib yang harus ada dalam setiap pelaksanaan 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja ini, selain itu ati 

kebo seunduhan juga menjadi penentu sah atau tidaknya slametan pernikahan 

keluarga keturunan Demang Aryareja ini. Jadi, slametan pernikahan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada ati 

kebo seunduhan. 
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3. Rangkaian pelaksanaan slametan ati kebo seunduhan yang dilakukan oleh 

keluarga keturunan Demang Aryareja memiliki makna filosofis yang 

terkandung dalam ati kebo seunduhan yang menjadi simbol dalam slametan 

tersebut. Makna filosofis yang terkandung dalam ati kebo seunduhan adalah 

harapan agar kedua mempelai yang telah menikah diberikan rasa sabar yang 

besar (disimbolkan dengan hati kerbau yang memang berukuran besar) dalam 

mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga sehingga dalam menghadapi 

setiap masalah keluarga selalu dihadapi dengan hati yang sabar dan pikiran 

yang dingin, karena hati kerbau dari segi ukuran memang termasuk lebih 

besar dibanding hewan potong pada umumnya seperti kambing ataupun sapi. 
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B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa harapan bagi 

pengembangan selanjutnya berupa saran-saran sebagai berikut : 

 

1. Bagi para generasi penerus keturunan para Demang yang ada di Desa 

Grantung. Ritual slametan ati kebo se’unduhan ini merupakan salah satu dari 

sekian banyak aset dan situs budaya lainnya di Desa Grantung yang perlu 

dijaga dan dilestarikan oleh para generasi penerus dari masing-masing 

keturunan agar pesan dan makna yang terkandung didalamnya dapat 

tersampaikan pada generasi-generasi berikutnya. Melalui acara perkumpulan 

keluarga yang diadakan secara periodik dapat digunakan sebagai media 

pelestarian dan pengenalan tradisi warisan dari para leluhur bagi para 

generasi penerus agar tetap lestari seiring waktu. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa Grantung  

serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga agar 

memperhatikan, melindungi, dan memfasilitasi serta turut membantu 

melestarikan dan memperkenalkan  situs-situs budaya di Desa Grantung dan 

sekitarnya yang begitu berharga agar tetap lestari dan dikenal di masyarakat 

luas dan dapat menjadikan Desa Grantung dan sekitarnya menjadi Desa 

wisata budaya di masa mendatang. 

3. Kepada para peneliti yang pada waktu yang akan datang ingin melakukan 

penelitian di Desa Grantung. Di Desa Grantung dan sekitarnya masih banyak 

memiliki tradisi budaya dari para leluhur yang masih eksis sampai saat ini 
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yang begitu menarik namun belum pernah diteliti secara lebih mendalam. 

Kepada para peneliti yang berminat diharapkan bisa melakukan research 

untuk mengangkat berbagai tradisi yang ada di Desa Grantung kedalam 

sebuah karya-karya yang dapat memperkenalkan budaya-budaya bangsa 

kepada dunia. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun sebagai persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana (Strata 1). Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 

mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan 

bidang keahlian atau bidang studinya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah 

mengenai Fungsi dan Makna Simbolik “Ati Kebo Se’unduhan” dalam Slametan 

Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, Desa Grantung, Kec. 

Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Tujuan utama yang ingin dicapai peneliti melalui 

penelitian ini antara lain : 

4. Mengetahui asal-usul dari adanya  ati kebo se’unduhan dalam slametan yang 

dilakukan oleh keluarga keturunan Demang Aryareja. 

5. Mengetahui fungsi dari ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam slametan 

pernikahan bagi keluarga keturunan Demang Aryareja. 

6. Mengetahui makna simbolik dari ati kebo se’unduhan yang terdapat dalam 

slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

 

 Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, peneliti akan melakukan tiga 

metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti 

akan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan Fungsi dan Makna Simbolik 

“Ati Kebo Se’unduhan” dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang 

Aryareja, Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. Penulis memohon 

kerjasamanya untuk memberikan informasi yang valid, dapat dipercaya dan lengkap. 



 

 

 

Informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan 

informasinya, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK “ATI KEBO SE’UNDUHAN” DALAM 

SLAMETAN PERNIKAHAN KELUARGA KETURUNAN DEMANG 

ARYAREJA, DESA GRANTUNG, KEC. KARANGMONCOL, KAB. 

PURBALINGGA 

 

 Pedoman observasi dalam penelitian Fungsi dan Makna Simbolik “Ati Kebo 

Se’unduhan” dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang 

Aryareja, Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga adalah sebagai 

berikut : 

1. Ruang (tempat) dalam aspek fisiknya yaitu di Desa Grantung. 

2. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi yaitu Keluarga keturunan 

Demang Aryareja. 

3. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan Keluarga keturunan Demang Aryareja pada 

situasi itu yaitu slametan pernikahan. 

4. Objek, yaitu benda-benda yang terdapat ditempat itu yaitu benda-benda yang 

digunakan dalam slametan pernikahan keluarga keturunan Demang Aryareja. 

5. Perbuatan, tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Keluarga keturunan 

Demang Aryareja dalam slametan pernikahan. 

6. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh keluarga 

keturunan Demang Aryareja dalam slametan pernikahan. 

7. Waktu, urutan kegiatan slametan pernikahan yang dilakukan keluarga keturunan 

Demang Aryareja. 



 

 

 

8. Tujuan, apa yang ingin dicapai oleh Keluarga keturunan Demang Aryareja, dan 

atau makna dari perbuatan Keluarga keturunan Demang Aryareja dalam slametan 

pernikahan. 

9. Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan oleh Keluarga keturunan 

Demang Aryareja dalam slametan pernikahan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK “ATI KEBO SE’UNDUHAN” DALAM 

SLAMETAN PERNIKAHAN KELUARGA KETURUNAN DEMANG 

ARYAREJA, DESA GRANTUNG, KEC. KARANGMONCOL, KAB. 

PURBALINGGA 

 

 Pedoman wawancara penelitian Fungsi dan Makna Simbolik “Ati Kebo 

Se’unduhan” dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, 

Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. 

Keturunan Demang Aryareja 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

A. Gambaran Umum 

1. Bagaimana asal-usul dari keluarga keturunan Demang Aryareja? 

2. Apakah ada silsilah tentang garis kekerabatan dari keluarga keturunan 

Demang Aryareja? 

3. Siapa saja sesepuh dari keturunan Demang Aryareja? 

4. Adakah organisasi dalam keluarga keturunan Demang Aryareja? 



 

 

 

5. Apakah sering mengadakan pertemuan antar keluarga keturunan Demang 

Aryareja baik yang bertempat tinggal di Desa Grantung maupun yang 

bertempat tinggal di luar Desa Grantung (merantau)? 

6. Bagaimana cara menentukan alur kekerabatan dalam keluarga keturunan 

demang Aryareja? 

7. Bagaimana hubungan antara keluarga keturunan Demang Aryareja dengan 

masyarakat lainnya? 

 

B. Slametan Pernikahan 

1. Bagaimanakah asal-usul dari slametan pernikahan ini? 

2. Apa maksud dari dilaksanakannya slametan pernikahan ini? 

3. Kapan slametan pernikahan ini dilaksanakan? 

4. Dimana slametan pernikahan ini dilaksanakan? 

5. Siapa saja yang dapat memimpin slametan pernikahan ini? 

6. Adakah persyaratan tertentu yang diperlukan untuk menentukan pemimpin 

slametan pernikahan ini? 

7. Bagaiamana tahapan-tahapan yang ada dalam slametan pernikahan ini? 

8. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan slametan pernikahan ini? 

9. Apa peran dari masing-masing orang yang mengikuti slametan pernikahan 

ini? 

10. Apa saja benda-benda (uborampe) yang digunakan dalam slametan 

pernikahan ini? 

11. Apa makna dari benda-benda yang terdapat dalam slametan pernikahan ini? 



 

 

 

12. Mengapa tradisi slametan pernikahan ini masih dipertahankan sampai 

sekarang? 

13. Mengapa slametan pernikahan ini wajib dilakukan oleh keluarga keturunan 

Demang Aryareja? 

14. Apa dampak yang diperoleh jika slametan pernikahan ini tidak dilakukan 

oleh keluarga keturunan Demang Aryareja? 

15. Apakah perbedaan antara slametan pernikahan yang dilakukan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini dengan slametan pernikahan lain?  

16. Apa ada masyarakat selain keturunan Demang Aryareja yang juga melakukan 

slametan pernikahan tersebut? 

17. Adakah batas waktu yang ditentukan dalam melaksanakan slametan 

pernikahan tersebut? 

18. Apakah ada semacam “petungan jawa” untuk menentukan hari pelaksanaan 

slametan pernikahan? 

 

C. Ati Kebo Se’unduhan 

1. Apa yang dimaskud dengan ati kebo se’unduhan? 

2. Mengapa terdapat ati kebo se’unduhan dalam slametan pernikahan ini? 

3. Apa makna dari ati kebo se’unduhan yang ada dalam slametan pernikahan 

ini? 

4. Apa fungsi dari adanya ati kebo se’unduhan dalam slametan pernikahan ini? 

5. Mengapa dalam slametan pernikahan ini harus menggunakan ati kebo 

se’unduhan, bukan ati dari hewan lain? 



 

 

 

6. Adakah syarat-syarat tertentu dalam memilih ati kebo se’unduhan yang akan 

digunakan dalam slametan pernikahan ini? 

7. Bagaimana cara mendapatkan ati kebo se’unduhan? 

8. Apakah ada kesulitan-kesulitan dalam mendapatkan ati kebo se’unduhan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK “ATI KEBO SE’UNDUHAN” DALAM 

SLAMETAN PERNIKAHAN KELUARGA KETURUNAN DEMANG 

ARYAREJA, DESA GRANTUNG, KEC. KARANGMONCOL, KAB. 

PURBALINGGA 

 

 Pedoman wawancara penelitian Fungsi dan Makna Simbolik “Ati Kebo 

Se’unduhan” dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, 

Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. 

Modin 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

A. Slametan Pernikahan 

1. Sudah berapa lama anda menjadi pemimpin dalam slametan pernikahan ini? 

2. Siapa saja yang dapat memimpin slametan pernikahan ini? 

3. Adakah persyaratan tertentu yang diperlukan untuk menentukan pemimpin 

slametan pernikahan ini? 

4. Kapan slametan pernikahan ini dilaksanakan? 

5. Apa maksud dari diadaknnya slametan pernikahan ini? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan slametan pernikahan ini? 



 

 

 

7. Apa peran dari masing-masing orang yang mengikuti slametan pernikahan 

ini? 

8. Bagaiamana tahapan-tahapan yang ada dalam slametan pernikahan ini? 

9. Seperti apa do’a-do’a yang digunakan dalam slametan pernikahan ini? 

10. Bagaimana do’a-do’a yang digunakan dalam slametan pernikahan ini? 

11. Apa saja benda-benda yang digunakan dalam slametan pernikahan ini? 

12. Apakah perbedaan antara slametan pernikahan yang dilakukan keluarga 

keturunan Demang Aryareja ini dengan slametan pernikahan lain?  

13. Mengapa slametan pernikahan ini wajib dilakukan oleh keluarga keturunan 

Demang Aryareja? 

14. Apa dampak yang diperoleh jika slametan pernikahan ini tidak dilakukan 

oleh keluarga keturunan Demang Aryareja? 

15. Adakah batas waktu yang ditentukan dalam melaksanakan slametan 

pernikahan tersebut? 

16. Apakah ada semacam “petungan jawa” untuk menentukan hari pelaksanaan 

slametan pernikahan? 

 

 

B. Ati Kebo Seunduhan 

1. Apa yang dimaskud dengan ati kebo se’unduhan? 

2. Mengapa terdapat ati kebo se’unduhan dalam slametan pernikahan ini? 

3. Apa makna dari ati kebo se’unduhan yang ada dalam slametan pernikahan 

ini? 



 

 

 

4. Apa fungsi dari adanya ati kebo se’unduhan dalam slametan pernikahan ini? 

5. Mengapa dalam slametan pernikahan ini harus menggunakan ati kebo 

se’unduhan, bukan ati dari hewan lain? 

6. Adakah syarat-syarat tertentu dalam memilih ati kebo se’unduhan yang akan 

digunakan dalam slametan pernikahan ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK “ATI KEBO SE’UNDUHAN” DALAM 

SLAMETAN PERNIKAHAN KELUARGA KETURUNAN DEMANG 

ARYAREJA, DESA GRANTUNG, KEC. KARANGMONCOL, KAB. 

PURBALINGGA 

 

 Pedoman wawancara penelitian Fungsi dan Makna Simbolik “Ati Kebo 

Se’unduhan” dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, 

Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. 

Perangkat Desa 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

1. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan keturunan Demang Aryareja di 

Desa Grantung ini? 

2. Bagaimana hubungan antara keluarga keturunan Demang Aryareja dengan 

masyarakat lainnya? 

3. Apa ada masyarakat selain keturunan Demang Aryareja yang juga melakukan 

slametan pernikahan tersebut? 

4. Apa tanggapan anda tentang slametan pernikahan tersebut? 



 

 

 

5. Apa perbedaan antara slametan pernikahan tersebut dengan slametan pernikahan 

yang ada pada umumnya? 

6. Apakah dalam setiap pelaksanaan slametan tersebut selalu mengundang 

perangkat desa? 

7. Ada berapa Demang yang dulu memerintah di Desa Grantung? 

8. Apakah keturunan dari Demang-Demang yang lain juga melakukan slametan 

pernikahan yang sama seperti yang dilakukan oleh keluarga keturunan Demang 

Aryareja?  

9. Apakah masyarkat setempat memberikan perlakuan khusus pada makam 

Demang aryareja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK “ATI KEBO SE’UNDUHAN” DALAM 

SLAMETAN PERNIKAHAN KELUARGA KETURUNAN DEMANG 

ARYAREJA, DESA GRANTUNG, KEC. KARANGMONCOL, KAB. 

PURBALINGGA 

 

 Pedoman wawancara penelitian Fungsi dan Makna Simbolik “Ati Kebo 

Se’unduhan” dalam Slametan Pernikahan Keluarga Keturunan Demang Aryareja, 

Desa Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga. 

Masyarakat 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Grantung terhadap keberadaan keluarga 

keturunan Demang Aryareja di Desa Grantung ini? 

2. Bagaimana hubungan antara keluarga keturunan Demang Aryareja dengan 

masyarakat lainnya? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Grantung terhadap adanya slametan 

pernikahan tersebut? 

4. Apakah sering di undang untuk mengikuti slametan pernikahan tersebut? 



 

 

 

5. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar dari adanya slametan 

pernikahan ini? 

6. Apakah masyarkat setempat memberikan perlakuan khusus pada makam 

Demang Aryareja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama  : Sunarso 

Umur  : 65 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Pensiunan modin Desa Grantung 

 

2. Nama : Harjo Suwito 

Umur : 55 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Pekerjaan : Petani 

 

3. Nama : Suminto 

Umur : 55 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Petani 

 

4. Nama : Yohadi 

Umur : 70 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Petani 

 

 

5. Nama : Teguh Purno Wibowo 

Umur : 45 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Kepala Desa 

 

 

 



 

 

 

6. Nama : Patiyah 

Umur : 50 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Karyawan 

 

 

7. Nama : Muharto 

Umur : 65 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Modin / PPN 

 

 

8. Nama : Ranto 

Umur : 45 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Sekdes 

 

9. Nama : Supardi 

Umur : 43 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan : Petani 

 

 

 

 


