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SARI 
 
Rosnadiparanata, Yudi. 2010. “Pengaruh Tradisi Serabinan Terhadap 
Perekonomian Pedagang Serabi di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa 
Kabupaten Semarang Tahun 2004-2009”. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 
sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra.  Santi M. Utami, 
M.Hum. Pembimbing II Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Tradisi Serabinan, Kelurahan Ngampin. 

 
Tradisi serabinan di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi sosial budaya 
antar warga pendukungnya, serta masyarakat yang datang sebagai pengunjung di 
samping itu ada kepercayaan antara dunia nyata dengan Tuhan bagi masyarakat 
yang mempercayainya, untuk mendapatkan berkah serta permohonan kepada 
Tuhan agar mendapatkan jodoh melalui ritual upacara pada malam 15 Sya’ban 
dalam setiap tahunnya. Ada tiga hal yang menguntungkan bagi masyarakat 
Ngampin yaitu tradisi serabinan hanya terdapat di Kelurahan Ngampin, serabi 
merupakan makanan khas yang berasal dari Ngampin yang dapat dijumpai tiap 
hari di sekitar jalan Yogyakarta-Semarang depan kantor Kelurahan Ngampin, 
serta dengan berdagang serabi masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana asal usul tradisi serabinan di Kelurahan 
Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang pada tahun2004-2009? 2. 
Bagaimana pengaruh tradisi serabinan dalam bidang ekonomi masyarakat 
Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang pada tahun 
2004-2009? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 
Dimana proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan 
masa lampau.  Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah ini adalah tahap 
heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara.  

Dalam tradisi serabinan yang dilaksanakan masyarakat Ngampin dan 
sekitarnya adalah merupakan upacara yang mengandung nilai kepercayaan dalam 
usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan adanya upacara atau tradisi 
serabinan masyarakat pedagang serabi dapat memetik hasil yang lebih banyak 
dibandingkan pada hari-hari biasa. Para pedagang serabi yang berjualan tiap hari 
disepanjang jalan Ngampin (jalur Yogyakarta-Semarang) berjumlah 70 orang. 
Terorganisasi pada paguyuban serabi “Mekar Sari”. Dengan demikian tradisi 
serabinan di Kelurahan Ngampin mempunyai dampak perekonomian bagi 
masyarakat, dimana bagi pedagang telah diatur oleh organisasi, Berdasarkan 
aturan dan omset penjualan yang terjadi pada saat serabinan berlangsung maka 
masyarakat penjual serabi meningkat penghasilannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan atau tradisi di suatu wilayah merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dimana tradisi itu berada dan 

berkembang secara turun temurun. Sebagaimana tradisi serabinan yang setiap 

tahun dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang yang berlangsung setiap bulan Sya’ban (Ruwah – Jawa) 

tepatnya antara tanggal 14 sampai dengan 16 Sya’ban. Tradisi serabinan 

merupakan upacara adat tradisonal yang dimulai sejak sekitar abad 14 bersamaan 

berkembangnya agma Islam yang dibawa oleh para Wali di tanah Jawa. Tradisi 

serabinan merupakan perpaduan kebudayaan Islam yang berasimilasi dengan 

pengaruh budaya lokal dengan berkembang secara turun temurun hingga 

sekarang. 

Menurut Pringgodigdo, adat istiadat adalah aturan-aturan tentang 

beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu 

daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib, 

tata cara, dan tingkah laku anggota masyarakatnya. 

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa adat merupakan wujud ideal 

dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, 

mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam 

masyarakat. 
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Sesuai dengan pendapat di atas adat istiadat atau tradisi adalah suatu 

norma sosial yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan perbuatan 

masyarakat agar ketenteraman dan keselarasan hidup tercapai dan terpelihara 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pada masyarakat Jawa kita ketahui memiliki adat istiadat yang dalam 

kehidupan kesehariannya tidak hendak menonjolkan diri, tetapi merupakan suatu 

sikap yang bersumber pada kebudayaan luhur masyarakat (Jawa) yang 

mengutamakan keselarasan antara jagad alit (mikrokosmos) dan jagad ageng 

(makrokosmos). Konsep ini memandang segala sesuatu yang terjadi pada alam. 

Hal ini merupakan suatu hukum sebab akibat, artinya apa yang terjadi pada alam 

akan mempengaruhi kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya apa yang 

dilakukan manusia akan mempengaruhi alam. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, masyarakat (Jawa animis) pada 

umumnya percaya kepada sesuatu kekuatan yang melebihi segala kekuatan yang 

kasat mata seperti kekuatan arwah atau roh leluhur, makluk-makluk halus seperti 

jin, dan lelembut lainnya yang menempati alam di sekitar tempat tinggal mereka. 

Bagi masyarakat yang beriman dan mengamalkan agama yang dipercayainya tiada 

kekuatan yang lebih hebat kecuali Tuhan. 

Menurut kepercayaan animisme, masing-masing makluk halus dapat 

mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman ataupun keselamatan, jika 

terjadi interaksi antar dua alam yang serasi. Tetapi sebaliknya dapat pula 

menimbulkan gangguan alam seperti bencana alam, gangguan kesehatan seperti 

wabah penyakit, dan gangguan psikis seperti gila dan sebagainya. Bahkan 
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kematian jika hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos tidak berjalan 

secara seimbang. 

Untuk menghindari gangguan dari alam, mikrokosmos ini diadakan 

beberapa upacara selamatan khususnya di Jawa dengan berbagi tradisi yang 

sampai saat ini masih berlangsung di berbagai daerah. Selamatan merupakan 

suatu upacara adat atau tradisi yang dilakukan secara bersama oleh anggota 

masyarakat yang pada umumnya merupakan upacara makan bersama, makanan-

makanan dikumpulkan untuk diberi doa sebelum dibagi-bagikan kepada peserta 

upacara. Selamatan tidak terlepas dari sikap hidup masyarakat di atas dan erat 

hubungannya dengan kepercayaan kepada unsur-unsur sakti dan makluk-makluk 

halus yang tidak kasat mata, sebab hampir semua upacara ditujukan untuk 

memperoleh keselamatan hidup dengan tidak ada gangguan apapun baik dari alam 

nyata maupun alam tidak kasat mata. 

Pada kehidupan masyarakat Jawa mengenal berbagai jenis upacara 

selamatan yang sesuai dengan peristiwa atau kejadian alam dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti selamatan dalam rangka lingkaran hidup seseorang yang 

bertalian dengan bersih desa, penggarapan tanah pertanian, dan saat maupun 

setelah panen padi dan lain-lain upacara. 

Diantara jenis-jenis upacara selamatan di atas, selamatan yang 

berhubungan dengan lingkungan hiduplah yang sangat diperhatikan oleh 

masyarakat di Jawa Tengah, seperti kenduri bersih desa, kenduri selamatan bayi, 

kenduri selamatan peringatan hari kematian, ruwat ageng kerajaan, dan 

sebagainya. 
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Kebudayaan sebagai hasil budi daya manusia pada hakekatnya memberi 

ciri untuk mengangkat derajat manusia sebagai makluk hidup yang tertinggi 

diantara makluk Tuhan lainnya. Dari tradisi atau kebudayaan ini kita dapat 

mengetahui tingkat-tingkat peradaban manusia sebagai pendukung kebudayaan 

itu. Dalam ilmu antropologi kebudayaan dibagi dalam beberapa unsur besar yang 

sifatnya universal. Menurut Koentjaraningrat ada tujuh unsur kebudayaan yang 

dimiliki manusia, yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata 

pencaharian, sistem organisasi, sosial, budaya, pengetahuan, dan sistem religi atau 

kepercayaan. 

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga wujud, yaitu wujud ideal 

yang merupakan ide-ide, gagasan, dan norma. Wujud ini sering disebut sistem 

budaya. Wujud yang kedua merupakan suatu kompleks tindakan yang berpola 

dari manusia dalam masyarakat. Wujud yang ketiga yaitu wujud kebudayaan fisik 

sebagai hasil nyata karya manusia yang disebut artefak. 

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

Kebudayaan ideal atau adat istiadat atau juga tradisi merupakan pengatur dan 

pemberi arah kepada pembuatan dan karya manusia yang menghasilkan 

kebudayaan fisik. Sebagai kebudayaan fisik sendiri membentuk suatu lingkungan 

hidup yang tertentu dan makin lama menjauhkan manusia dari lingkungan alam, 

sehingga mempengaruhi pola perbuatan dan bahkan mempengaruhi cara berpikir. 

Ketiga wujud unsur kebudayaan menunjukkan identitas bangsa pendahulunya 

yang didalamnya mengandung norma-norma, tatanan nilai yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam masyarakat, hubungan manusia dengan leluhurnya, Tuhan 
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dan kepercayaannya, penghayatan terhadap kebudayaan dilakukan melalui proses 

sosialisasi. Menurut Koentjaraningrat, dalam proses sosialisasi ini manusia 

sebagai individu melalui dari kanak-kanak hingga masa tuanya mempelajari pola 

tindakan dalam hubungan pergaulan dengan individu-individu lain disekelilingnya 

menduduki beraneka ragam peranan sosial yang ada di alam kehidupan sehari-

hari. 

Secara simbolis upacara tradisi ini dilakukan melalui bentuk peragaan 

yang direkam sebagai bagian yang integral, akrab, dan komunikatif dalam 

kehidupan kultural sehingga dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga 

ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. 

Masuknya agama Islam yang disebarkan para wali di tanah Jawa 

membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan dan alam pikiran masyarakat. 

Pengaruh Islam itu pulalah yang memberikan dan menentukan arah baru serta 

corak khusus kepada kehidupan budaya atau tradisi bangsa kita pada jaman 

madya. Hasil atau pengaruh kebudayaan Islam dapat dilihat dalam wujud tradisi 

yang dilakukan masyarakat Jawa, seperti dugderan di Masjid Agung Kauman, 

grebeg di Surakarta, buka luwur di Kudus, dan tradisi serabinan di Kelurahan 

Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

Khususnya pada upacara tradisi serabinan mempunyai fungsi sebagai 

sarana komunikasi sosial budaya antar warga pendukungnya, serta masyarakat 

yang datang sebagai pengunjung. Di samping itu ada kepercayaan antara dunia 

nyata dengan sang khaliq bagi masyarakat yang mempercayainya, untuk 
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mendapatkan berkah serta permohonan kepada Tuhan agar mendapatkan jodoh 

melalui ritual upacara pada malam 15 Sya’ban dalam setiap tahunnya. 

Menurut penuturan bapak Slamet (Modin Kelurahan Ngampin) prosesi 

upacara serabinan diselenggarakan oleh masyarakat Kelurahan Ngampin diawali 

dengan mengadakan selamatan Sya’banan pada tanggal 15 Sya’ban (15 Ruwah – 

Jawa) yang diselenggarakan di masjid-masjid dan mushala, serta tempat-tempat 

lain yang telah ditentukan dimana masyarakat berkumpul dan membawa menu 

selamatan yang utama berupa serabi disamping menu lain. Setelah selesai upacara 

selamatan di masjid dan mushala atau tempat sesepuh desa, warga masayrakat 

pulang dan kemudian keluar kembali menuju ke jalan di depan kantor Kelurahan 

Ngampin bergabung bersama warga masyarakat dari luar daerah yang telah sejak 

sore datang di Kelurahan Ngampin. Prosesi pelaksanaan upacara adat dilakukan 

mulai pukul 24.00 WIB (jam 12 tengah malam), dimana masyarakat yang telah 

berkumpul secara bersama berjalan kaki dari kelurahan Ngampin menuju Kali 

Condong yang berada di desa Jambu untuk mandi dan selanjutnya diteruskan 

mencari tuk pitu (tujuh mata air) untuk mandi sebagai salah satu syarat untuk 

mencari berkah agar apa yang dicitakan-citakan dapat dikabulkan oleh Tuhan. 

Tujuh mata air yang dipersyaratkan adalah yang berada sepanjang antara daerah 

Ambarawa sampai dengan desa Jambu. Setelah mendapatkan tujuh mata air dan 

telah digunakan mandi maka di desa Jambu masyarakat bisa saban (dari kata 

Sya’ban) yang diartikan sobo mencari atau berusaha agar cita-cita atau jodoh 

dalam segala hal dapat dikabulkan oleh Tuhan. 
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Peristiwa yang tidak kalah pentingnya dalam tradisi serabinan yang 

hanya ada di Kelurahan Ngampin adalah sebagai sarana pariwisata lokal, dimana 

masyarakat Kelurahan Ngampin yang memang ahli membuat serta menjajakan 

serabi khas Ngampin bagi masyarakat dan pengunjung dari luar daerah. Dengan 

diselenggarakan tradisi serabinan ada tiga hal yang menguntungkan bagi 

masyarakat Ngampin yang berkaitan dengan serabi, yaitu tradisi serabinan hanya 

terdapat di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dan 

berlangsung antara tanggal 14 sampai 16 Sya’ban. Kedua, serabi merupakan 

makanan khas yang berasal dari Kelurahan Ngampin yang dapat dijumpai tiap 

hari sepanjang jalan Semarang-Jogjakarta tepatnya di sekitar kantor Kelurahan 

Ngampin. Ketiga, saat peristiwa serabinan masyarakat yang berdagang serabi di 

sepanjang jalan antara Ambarawa sampai Jambu Kabupaten Semarang 

mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

menjelang puasa bulan Ramadhan. 

Menurut penuturan ibu Sri Muntinah (pedagang serabi), dengan berjualan 

serabi dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga terutama untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dalam usaha membantu suami mencukupi kebutuhan 

keluarga. Setiap hari yang berjualan serabi di sepanjang jalan tersebut sekitar 25 

sampai 40 pedagang, sedangkan di hari minggu dapat meningkat hingga 45 

sampai 70 pedagang. Bahkan pada saat serabinan lebih meningkat hingga sampai 

ratusan pedagang. Omset penjualan para pedagang pada hari-hari biasa antara 1-3 

Kg tepung setiap hari, hari minggu sekitar 2-4 Kg tepung, dan pada saat serabinan 

dapat meningkat drastis hingga 5-8 Kg tepung, sedangkan pada hari Raya Idul 
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Fitri selama satu minggu omset penjualan antara 3-5 Kg tepung. Dengan demikian 

pedagang serabi di Kelurahan Ngampin dapat meningkatkan penghasilannya, 

sehingga kesejahteraannyapun turut meningkat terutama dirasakan pada saat 

upacara tradisi serabinan berlangsung. 

Terkait dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Tradisi 

Serabinan Terhadap Perekonomian Pedagang Serabi di Kelurahan Ngampin 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2004-2009”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penulisan skripsi ini dapat 

terarah dan mengenai sasarannya sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, 

permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana asal usul tradisi serabinan di Kelurahan Ngampin Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang pada tahun2004-2009? 

2. Bagaimana pengaruh tradisi serabinan dalam bidang ekonomi masyarakat 

Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang pada 

tahun 2004-2009? 

 

C. Ruang Lingkup  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpensi terhadap masalah 

yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditentukan ruang lingkup penelitian. 

Penelitian tentang Pengaruh Tradisi Serabinan Terhadap Perekonomian Pedagang 
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Serabi di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 

2004-2009, mencakup ruang lingkup spasial dan temporal. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperjelas mengenai objek penelitian dan permasalahannya sehingga 

pembahasan dalam penelitian ini akan terfokus pada tema yang telah ditentukan. 

1. Lingkup spasial adalah pembahasan yang berkaitan dengan tempat 

penelitian. Dalam penelitian ini lingkup spasialnya adalah di Kelurahan 

Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

2. Lingkup temporal adalah pembatasan yang berdasarkan pada periode 

waktu tertentu. Batasan waktu dalam obyek penelitian ini adalah sekitar 

tahun 2004 sampai 2009. Dimana merupakan rentang waktu perkiraan 

masa pasang surut perekonomian setelah terjadinya gejolak krisis moneter. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui secara singkat asal usul tradisi serabinan di Kelurahan 

Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang pada tahun2004-

2009. 

2. Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang pengaruh tradisi serabinan 

dalam bidang ekonomi masyarakat Kelurahan Ngampin Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang pada tahun 2004-2009. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat baik bagi 

penulis sendiri, masyarakat Ngampin dan sekitarnya, maupun bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi secara ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu sejarah terutama dalam 

usaha-usaha melestarikan kebudayaan lokal dan kebudayaan bangsa. Hal tersebut 

guna untuk menambah wawasan kebudayaan, menambah serta memperkaya 

penulisan dan penelusuran sejarah lokal, dan memberikan sedikit sumbangan 

terhadap ilmu sejarah dalam bidang sejarah lokal. 

Secara praktisnya diharapkan memberikan gambaran dan sedikit 

sumbangan bagi para praktisi, khususnya mengenai kebudayaan daerah. 

Disamping itu, diharapkan memberikan sedikit sumbangan pemikiran terutama 

dalam usaha pelestarian warisan budaya leluhur, yang saat ini telah terdesak dan 

secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan generasi penerus karena pengaruh 

peradaban modern. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ilmiah, tentunya tidak lepas dari bangunan studi 

kepustakaan. Tujuan pustaka ini sebagai upaya mempelajari bagaimana kerangka 

pemikiran selanjutnya terhadap permasalahan yang ditulis, terutama yang 

berkaitan dengan Pengaruh Tradisi Serabinan Terhadap Perekonomian Pedagang 
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Serabi di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 

2004-2009. 

Buku yang mendukung tentang tema di atas adalah buku yang ditulis 

oleh Niels Mulder (1984) dalam bukunya yang berjudul “Kebatinan dan Hidup 

Sehari-hari Orang Jawa – Kelangsungan dan perubahan kulturil” yang diterbitkan 

oleh PT. Gramedia, dikemukakan bahwa mistik kebatinan dianggap sebagai 

manifestasi eksplisit yang paling berisi dan penuh hidup dari serangkaian tata 

moral dan pandangan dunia orang Jawa. Konsistensi perilaku sosio-

kemasyarakatan dan bahkan kenegaraan yang tetap dicirikan oleh signal-signal 

mistis. Secara singkat buku ini merumuskan inti kejawen dengan gamblang, 

dalam perumusan manakah yang telah menggerakkan orang Jawa secara kulturil 

dan alasan terdalam yang diberikan kepada kehidupan yang meniscayakan pola 

hubungan dengan masyarakat dan pribadi. 

Buku berjudul “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan” karya 

Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa suatu bangsa yang hendak 

mengintensifkan usaha untk pembangunan harus berusaha agar banyak dari 

warganya lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan demikian bersifat 

hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan. Lebih 

menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi. Lebih 

menilai tinggi orientasi ke arah achievement dari karya. Serta akhirnya menilai 

tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, 

berdisiplin murni dan berani bertanggungjawab sendiri. 
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Sesudah beberapa tahun pembangunan nasional berjalan dalam semangat 

"rehabilitasi dan stabilitasi" perekonomian nasional maka sekitar awal tahun tujuh 

puluhan timbul pemikiran di antara golongan cendekiawan, para ahli kebudayaan 

dan ilmu-ilmu sosial bahwa dalil-dalil ilmu ekonomi tidak mampu memecahkan 

masalah pembangunan secara menyeluruh karena hambatan dari faktor-faktor 

non-ekonomis. Seminar Perkembangan Sosial-Budaya dalam Pembangunan 

Nasional yang diselenggarakan oleh LIPI pada tahun 1970 menyimpulkan bahwa 

sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Sejak 

saat itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat ramai pendekatan sosio-kultural 

terhadap pembangunan. 

 

G. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Dimana proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau (Gottschalk, 1975:32). Adapun langkah-langkah dalam metode 

sejarah ini meliputi : 

1. Tahap heuristik 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan 

berbagai sumber sejarah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti baik sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis yang diperoleh 

melalui wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data lebih banyak 

bersumber dari wawancara sebab peneliti akan terjun langsung ke 
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lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

Pengumpulan data ini dilakukan dalam beberapa teknik, yaitu : 

a. Studi pustaka 

Yang dimaksud disini adalah kegiatan untuk memperoleh data 

dengan cara membaca buku-buku, majalah, arsip, dokumen, dan 

sebagainya. Pada dokumen terdapat fakta-fakta sejarah. Selain itu 

dokumen mempunyai nilai otentik yang lebih terjamin dan dapat 

dipercaya. Jadi dengan demikian dokumen adalah sumber utama dari 

penelitian (Kartodirdjo, 1977:62-63). Untuk lebih memantapkan nilai 

suatu dokumen terhadap penggunaannya dalam ilmu sejarah, maka 

perlu diadakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Pengumpulan objek yang berasal dari jaman itu, pengumpulan 

bahan-bahan tercetak dan tertulis, misalnya seperti surat kabar 

terbitan sejaman, dokumen tertulis, peraturan-peraturan, syarat-

syarat keputusan, serta laporan-laporan. 

2) Menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian dari pada bahan 

tersebut yang tidak otentik. 

3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-

bahan yang otentik. 

4) Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu 

kisah atau penyajian yang berarti. 

(Gottschalk, 1983:18) 
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Ada dua sumber yang dipakai dalam studi pustaka yaitu sumber 

primer dan skunder. Sumber primer yaitu kesaksian dari seorang saksi 

dengan mata kepala sendiri atau alat mekanis seperti diktafon (alat atau 

orang yang hadir pada peristiwa sejarah) (Gottschalk, 1983:35). 

Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari orang 

lain atau sumber lain yang bukan merupakan saksi dalam peristiwa 

seperti buku-buku, artikel, yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang dibahas. 

b. Observasi 

Peneliti secara langsung melihat keadaan, suasana, dan 

kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan terhadap para pelaku. 

c. Wawancara 

Bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek 

penelitian dari responden terutama para pelaku tradisi serabinan di 

Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

2. Kritik sumber 

Kritik sumber adalah tahap penilaian atau tahap pengujian terhadap 

sumber-sumber data yang dikumpulkan. Data tersebut dilihat kembali 

apakah sumber data itu sesuai dengan objek kajian dan data itu asli atau 

turunan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. 

a. Intern 
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Bertujuan untk mencapai nilai pembuktian yang sebenarnya 

dari sumber sejarah. Kritik intern dilakukan terutama untuk 

menentukan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang asli 

atau tidak (Notosusanto, 1992:21). 

b. Ekstern 

Bertujuan mencari kebenaran isi dan sumber sejarah. Kritik ini 

berkaitan dengan apakah sumber itu asli atau turunan. Dalam kritik 

ekstern ini ada tiga pertanyaan yang sering digunakan, yaitu : 

1) Apakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki? 

2) Apakah sumber itu asli atau turunan? 

3) Apakah sumber itu utuh atau tidak? 

3. Interpretasi 

Pada tahap ini data yang dikumpulkan diseleksi dan diberikan 

penjelasan mengenai hubungannya antara data yang satu dengan yang lain 

yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Data yang telah diseleksi dan 

diberi penjelasan kemudian disusun menjadi sebuah bentuk karya ilmiah. 

4. Historiografi  

Tahap ini merupakan bagian akhir dari metode sejarah. Apabila 

penelitian sudah membangun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan 

fakta yang lain melalui kegiatan interpretasi, maka langkah dari penelitian 

selanjutnya adalah penulisan. Bentuk dari tulisan ini ditulis secara 

kronologis sesuai dengan topik, sehingga akan mudah untuk dimengerti 
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dan mempermudah pembaca untuk memahaminya. Dalam histriografi 

meliputi beberapa hal : 

a. Memuat detail, faktual, dan aktual. 

b. Kelengkapan bukti yang cukup 

c. Penyajian yang terang dan halus 

(Gottschalk, 1975:131) 

 

H. Sisematika Penulisan 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Tradisi Serabinan Terhadap 

Perekonomian Pedagang Serabi di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang Tahun 2004-2009ini menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II menguraikan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat dan 

membahas asal usul tradisi serabinan di Kelurahan Ngampin beserta pandangan 

terhadap upacara tradisional. 

BAB III berisi tentang gambaran umum mengenai Kelurahan Ngampin 

yang menyajikan letak geografis, keadaan demografi, dan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat Kelurahan Ngampin. Serta membahas dampak tradisi serabinan 

terhadap masyarakat Kelurahan Ngampin. 
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BAB IV membahas tentang pengaruh tradisi serabinan terhadap 

perekonomian masyarakat di Kelurahan Ngampin, serta menyajikan prediksi 

penghasilan rata-rata. 

BAB V penutup yang berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

ASAL USUL TRADISI SERABINAN 

DI KELURAHAN NGAMPIN 
 

A. Gambaran Umum Kelurahan Ngampin 

Paparan lokasi penelitian ditinjau dari berbagai sudut, diantaranya adalah 

letak geografis wilayah Kelurahan Ngampin, keadaan geografis, jumlah 

penduduk, tingkat pendidikan, sarana pendidikan, mata pencaharian, pemeluk 

agama, dan sarana lainnya yang berkaitan dengan penduduk kelurahan Ngampin. 

Letak wilayah akan berpengaruh dengan tingkat kemajuan daya pikir 

penduduk dalam memahami dan melaksanakan adat istiadat yang berlaku serta 

pemahaman terhadap hukum-hukum yang berlaku. Jumlah penduduk akan 

berpengaruh dengan permasalahan tradisi serabinan yang dilaksanakan. Tingkat 

pendidikan pula akan berpengaruh dengan manajemen yang digunakan dalam 

pengelolaan hasil usaha yang dilakukan. Sedangkan mata pencaharian, pemeluk 

agama, dan sarana lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk juga 

berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan penduduk. 

a. Letak geografis 

Wilayah Kelurahan Ngampin merupakan salah satu bagian dari 

wilayah Kecamatan Ambarawa dan merupakan wilayah Kabupaten 

Semarang, yang berada di ujung barat daya wilayah Kecamatan 

Ambarawa. Adapun batas wilayah Kelurahan Ngampin adalah sebagai 

berikut : 
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- Sebelah Utara  : Desa Pasekan 

- Sebelah Timur  : Kelurahan Panjang 

- Sebelah Selatan  : Desa Grapah 

- Sebelah Barat : Kelurahan Gondorio 

(Sumber data : Monografi Kelurahan Ngampin tahun 2004) 

Luas wilayah Kelurahan Ngampin kurang lebih 2.580 Km2
 dengan 

ketinggian wilayah dari permukaan laut adalah 530 m. Luas wilayah 

menurut penggunaannya adalah pemukiman penduduk kurang lebih 103,2 

Ha dan lahan pertanian kurang lebih 102 Ha, sedangkan lainnya 

merupakan sarana umum seperti jalan dan sebagainya (Sumber data : 

Monografi Kelurahan Ngampin tahun 2004). 

Kelurahan Ngampin terdiri dari enam wilayah yang meliputi 

Lingkungan Glagah Ombo, Lingkungan Seneng, Lingkungan Lonjong, 

Lingkungan Krajan, Lingkungan Garung, dan Lingkungan Ngampin Kulon. 

Dilihat dari letak geografisnya, Kelurahan Ngampin sangat strategis 

karena dilintasi jalan antar propinsi yaitu Yogyakarta-Semarang. Adapun 

jarak Kelurahan Ngampin dengan pusat pemerintahan kecamatan kurang 

lebih 3 Km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten kurang lebih 18 Km, 

dan jarak dari pusat pemerintahan propinsi kurang lebih 40 Km. 

b. Keadaan demografi 

Jumlah penduduk Kelurahan Ngampin sekitar 4.602 jiwa yang 

terdiri dari 1.242 kepala keluarga, yang terdiri dari 2.293 laki-laki dan 

2.309 perempuan, dan seluruhnya berstatus warga negara Indonesia. 
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Selanjutnya untuk mengetahui lebih rinci penduduk Kelurahan 

Ngampin, berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel I 
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN NGAMPIN 

MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN 
 

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
0 – 4 264 269 533 
5 – 9 207 212 419 
10 – 14 218 221 439 
15 – 19 219 220 439 
20 – 24 215 217 432 
25 – 29 213 215 431 
30 – 39 249 241 490 
40 – 49 232 238 470 
50 – 59 240 228 468 
≥ 60 236 246 482 
Jumlah 2.293 2.309 4.602 

(Sumber data : Monografi Kelurahan Ngampin tahun 2004) 

c. Keadaan sosial dan ekonomi 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting 

bagi penduduk, bangsa, dan negara sebab berkembang dan tidaknya 

suatu masyarakat atau bangsa ditentukan oleh tinggi rendahnya 

pendidikan penduduk di suatu daerah. Pendidikan di masyarakat dapat 

digolongkan dalam pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berpikir, tindakan, 

pemahaman, dan budaya serta ketataan hukum dan pengelolaan 

manajemen perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan 
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hidupnya. Untuk mengetahui keadaan tingkat pendidikan formal 

penduduk Kelurahan Ngampin dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel II 
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK 

KELURAHAN NGAMPIN 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tamat Akademi atau Perguruan Tinggi 21 Orang 
2. Tamat SLTA 1.001 Orang 
3. Tamat SLTP 1.504 Orang 
4. Tamat SD 1.722 Orang 
5. Tidak Tamat SD 21 Orang 
6. Belum Tamat SD 640 Orang 
7. Tidak Sekolah 8 Orang 

(Sumber data : Monografi Kelurahan Ngampin tahun 2004) 

Tabel di atas dapat diasumsikan bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Kelurahan Ngampin cukup baik, jika dibandingkan jumlah 

penduduk yang bersekolah dan yang tamat SD hingga perguruan tinggi 

dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD. 

4.248 dari jumlah penduduk 4.602 jika diprosentasikan penduduk yang 

berpendidikan adalah 98%. Dengan pendidikan yang memadai maka 

tingkat kesejahteraan penduduk Kelurahan Ngampin pada umumnya 

baik. 

2. Perekonomian 

Kondisi geografis Kelurahan Ngampin yang wilayahnya 

termasuk perkotaan dengan didukung kondisi alam yang subur, serta 

jalur utama lintas propinsi Yogyakarta-Semarang maka mata 

pencaharian utama penduduk Kelurahan Ngampin adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel III 
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 

KELURAHAN NGAMPIN 
 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani 111 orang 
2. Buruh tani 508 orang 
3. Pengusaha 5 orang  
4. Buruh industri 120 orang 
5. Buruh bangunan 92 orang 
6. Pedagang 128 orang 
7. Pengangguran  4 orang 
8. Pegawai negeri (Sipil/TNI/POLRI) 148 orang 
9. Pensiunan 89 orang 
10 Lain-lain 210 orang 

(Sumber data : Monografi Kelurahan Ngampin tahun 2004) 

Berdasarkan di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk 

Kelurahan Ngampin bermata pencaharian dari berbagai sektor usaha, 

walaupun sektor pertanian yang terbanyak namun jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk hanya mencapai 8%. Sedangkan penduduk 

yang lain bekerja pada sektor formal. Melihat data tersebut, maka 

kesejahteraan penduduk lebih baik karena penganggurannya sangat 

minim. 

3. Sarana ibadah 

Sarana ibadah di Kelurahan Ngampin, tersedia sesuai dengan 

jumlah pemeluk agamanya, yaitu masjid besar ada dua buah dan 

mushala hampir di setiap lingkungan mempunyai. Sedangkan gereja 

Kristen Katolik satu buah dan gereja Kristen Protestan satu buah. 

Kerukunan umat beragama di Kelurahan Ngampin berjalan sangat 
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baik. Data pemeluk agama di Kelurahan Ngampin adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV 
DATA PEMELUK AGAMA 
KELURAHAN NGAMPIN 

 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Islam 3.573 orang  
2. Kristen Katolik 385 orang 
3. Kristen Protestan 622 orang 
4. Hindu 23 orang 

(Sumber data : Monografi Kelurahan Ngampin tahun 2004) 

Berdasarkan data di atas, menunjukkan penduduk Kelurahan 

Ngampin sebagian besar adalah beragama Islam, sedangkan penduduk 

yang lainnya adalah Kristen, Katolik, dan Hindu. Sehingga besar 

kecilnya pemeluk agama mempengaruhi jumlah sarana ibadah yang 

ada di Kelurahan Ngampin.  

4. Sarana kesehatan 

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Ngampin adalah untuk 

mengatasi masalah kesehatan masyarakat serta kesehatan ibu dan anak 

yang meliputi Puskesmas, Pos Kesehatan, dan Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu) yang ada masing-masing lingkungan. 

5. Struktur Organisasi Kelurahan Ngampin 

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2001 tentang 

Susunan Organisasi Kelurahan dan Tata Kerja Pemerintahan 

Kelurahan terdiri dari : 

a) Lurah 
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b) Sekretaris Kelurahan (Carik) 

c) Kepala Urusan : 

- Kaur Pemerintahan 

- Kaur Pembangunan 

- Kaur Kesra 

d) Kepala Lingkungan : 

- Kaling Glagah Ombo 

- Kaling Seneng 

- Kaling Krajan 

- Kaling Lonjong 

- Kaling Garung 

- Kaling Ngampin Kulon 

Lurah merupakan alat pemerintahan yang berada langsung di 

bawah Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Bupati. Sesuai dengan kedudukan yang dimaksud, Lurah 

mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara dan penanggungjawab 

pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Lurah 

bertugas atau berfungsi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat 

dalam bidang pembangunan serta dalam rangka pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Sekretaris Kelurahan (Carik) bertugas sebagai unsur pelayan 

atau staf di bidang Ketata-usahaan, Kepala Desa, dan penyelenggara 

administrasi. Membina dan menyelenggarakan administrasi 
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pemerintah kelurahan, yang dibantu oleh Kaur Pemerintahan, kaur 

Pembangunan, Kaur kesra. Menyelenggarakan dan melaksanakan surat 

menyurat dan kearsipan pemerintah desa. 

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan membantu Lurah 

untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan di bawah 

koordinasi Sekretaris Kelurahan. Kepala Urusan Pembangunan 

berkedudukan membantu Lurah untuk penyelenggaraan pembangunan 

di bawah koordinasi Sekretaris Kelurahan. Kepala Urusan 

Kesejahteraan Masyarakat berkedudukan membantu Lurah untuk 

penyelenggaraan pembangunan di bawah koordinasi Sekretaris 

Kelurahan. 

 

B. Kehidupan Sosial Budaya 

Upacara tradisional adalah kegiatan atau tradisi yang merupakan 

kegiatan sosial  yang melibatkan para warga masyarakat dalam usaha bersama 

untuk mencapai tujuan keselamatan, yang mengandung aturan-aturan yang 

wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat (Depdikbud, 1984:1). 

Tradisi pergaulan hidup di masyarakat tumbuh dan berkembang 

sehingga menjadi kebiasaan karena dilakukan berulang kali dalam waktu yang 

sama. Kebiasaan yang bersifat karakteristik dijadikan normatif, yang 

kemudian berubah menjadi kebiasaan atau karena berlangsung dalam waktu 

yang sangat lama dan turun temurun sehingga menjadi adat atau tradisi. 
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Adat yang dimaksud adalah perbuatan sosial yang merupakan jaringan 

cita-cita, norma, aturan-aturan, kaidah, pandangan, sistem dan sebagainya. 

Pada dasarnya tradisi merupakan kepercayaan hidup yang ditanamkan oleh 

para leluhur (pendahulu) dengan tujuan agar mendapat Ridho dari Tuhan. 

Pewarisan tradisi atau adat dilakukan dengan cara pendidikan atau secara 

turun temurun dari orang tua kepada anak-anaknya, dengan cara demikian adat 

atau tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dan diwariskan dari 

generasi ke generasi menjadi satu budaya atau tradisi yang harus dilakukan di 

suatu daerah. 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu 

pertama merupakan wujud ideal sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kedua sebagai 

suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat. 

Wujud ketiga yaitu sebagai benda-benda hasil karya manusia 

(Koentjaraningrat, 1986:186). 

Sesuai ketiga pendapat di atas, wujud kebudayaan dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Kebudayaan 

dan adat istiadat, mengatur dan memberi arah terhadap perbuatan serta karya 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. 

Upacara-upacara adat (tradisi) dan upacara-upacara yang bersifat 

keagamaan merupakan perwujudan dari pelaksanaan proses sosialisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat di suatu daerah (tradisional) yang merupakan 

perwujudan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat pendukung dan dapat 



27 

 

menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial dalam kehidupan yang 

lain seperti gotong-royong, solidaritas, kekeluargaan, dan ketaqwaan dalam 

kegiatan keagamaan. 

Pengadaan sarana dan prasarana upacara adat atau tradisi di suatu 

daerah merupakan kegiatan fisik yang mampu mendorong sistem religi yang 

menimbulkan sikap idealisme, kreativitas, solidaritas, dan estetika. Sehingga 

menimbulkan minat belajar dari individu-individu sebagai anggota masyarakat 

maupun masyarakat pendukung, sehingga dalam kegiatan tersebut mampu 

menghasilkan karya-karya besar yang dapat bertahan sangat lama. 

Wujud pemikiran-pemikiran, ide-ide, perbuatan, dan karya manusia 

menghasilkan karya budaya yang berwujud benda yang merupakan budaya 

fisik dan yang berupa perbuatan berwujud upacara atau tradisi. Untuk 

melaksanakan suatu upacara atau tradisi, anggota masyarakat menyusun 

program yang kemudian dalam bentuk upacara atau kegiatan tradisi sesuai 

dengan peninggalan leluhur yang telah berlangsung secara turun-temurun. 

Dalam tradisi serabinan yang dilaksanakan masyarakat Ngampin dan 

sekitarnya adalah merupakan upacara yang mengandung nilai kepercayaan 

dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan melakukan kegiatan 

ritual berjalan dari Kelurahan Ngampin sampai Desa Jambu Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang tepatnya di Kali Condong bertujuan agar 

mendapatkan berkah setelah beberapa persyaratan telah dipenuhi, bagi 

masyarakat dan pengunjung yang mempercayai. 
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Dengan kata lain dapat penulis sampaikan bahwa tradisi serabinan 

selain untuk memenuhi kebutuhan spiritual, upacara tradisional juga untuk 

memenuhi kebutuhan sosial. Dengan datangnya pengunjung dari berbagai 

daerah disekitarnya, masyarakat Kelurahan Ngampin yang mempunyai 

keahlian membuat serabi mempunyai kesempatan yang baik untuk menjajakan 

kue khusus desanya bagi pengunjung. Dengan cara demikian, masyarakat 

yang berdagang serabi mendapat tambahan penghasilan yang lebih baik 

dibandingkan hari-hari biasa. Hal demikian dapat diprediksikan oleh 

masyarakat khususnya penjaja serabi setiap tibanya tradisi serabinan setiap 

tahunnya. Dengan penambahan penghasilan maka budaya atau tradisi 

serabinan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang serabi, baik 

penjual serabi tetap maupun penjual serabi musiman (tiap tahun saat adanya 

tradisi serabinan). Pada upacara tradisi serabinan semua yang hadir di samping 

mencari hiburan, ada tujuan lain yaitu mengharap dari Tuhan agar apa yang 

mereka cita-citakan atau masyarakat yang percaya pada tradisi serabinan 

mengharapkan simbolik yang ada didalamnya. 

 

C. Tradisi Serabinan di Kelurahan Ngampin 

Data hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dengan berbagai cara 

yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pemerintah 

Kelurahan Ngampin. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Melalui observasi penulis dapat mengamati upacara tradisi 

serabinan di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang. Dari kegiatan observasi didapat data yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut, sebelum upacara dilaksanakan para pengunjung yang 

berdatangan dari daerah di sekitar kelurahan Ngampin, bahkan ada yang 

datang dari luar daerah, pengunjung menikmati ramainya malam dengan 

menikmati kue khas yaitu serabi yang dijual oleh penduduk setempat 

disepanjang jalan antara Ambarawa sampai perbatasan desa Jambu, sambil 

menanti tengah malam saat dimulainya prosesi upacara. 

Setelah pukul 24.00, maka dimulailah upacara kirap dengan 

digambarkan seorang pangeran berangkat dari Ngampin menuju Kali 

Condong yang diikuti oleh para pengawalnya yang bukan berwujud 

manusia namun digambarkan sebagai bangsa jin yang selalu mengawal 

dan mengikuti pangeran sampai sungai Condong. Sesampai di Kali 

Condong pangeran memilih tempat yang tenang dan cocok untuk 

melakukan semedi sampai pada hari menjelang pagi, disaat itulah datang 

enam orang wanita yang tinggal di sekitar Kali Condong, untuk mandi dan 

mencuci karena datangnya wanita-wanita muda tersebut maka mengusik 

semedi sang pangeran dan bangkitlah sang pangeran dari tempatnya, maka 

terkejut ke enam putri tersebut, melihat ketampanan sang pangeran maka 

ke enam putri tersebut ingin dipersunting oleh sang pangeran, namun 

pangeran tidak menerimanya, tetapi sang pangeran minta dibuatkan 
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sarapan yang dibuat dari bahan beras, kelapa dan gula merah. Dari ke 

enam gadis tersebut bergegas pulang untuk membuat sarapan, namun 

hanya satu yang dapat diterima oleh pangeran yaitu gadis yang membawa 

kue dari beras yang tumbuk dan diberi santan dan gula dan goring sangan 

di atas lampin (wajan dari tanah). Karena condonge raos maka sang 

pangeran mengambil gadis tersebut sebagai istri untuk di rabi. 

Dari kisah tersebut, maka tempat berangkatnya sang pangeran dari 

kata lampin menjadi Ngampin, sedangkan kata rabi atau sarabi (sarapan) 

menjadi serabi sedangkan sungai dimana pangeran bersemedi karena 

menimbulkan condonge raos disebut Kali Condong. 

2. Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui kisah asal mula terjadinya 

tradisi serabinan, data tersebut didapat dengan cara wawancara kepada 

responden secara langsung. Data penelitian dari hasil wawancara, 

merupakan data yang diperoleh dari tokoh masyarakat yang mendapatkan 

cerita secara turun temurun dari berbagai versi hasil wawancara, 

diantaranya dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Hasil wawancara dengan bapak Supratno 

Berdasarkan penuturan bapak Supratno (mantan Kepala Desa) 

kisah tradisi serabi, adalah pada kala itu ada seorang yang melakukan 

perjalanan dari Demak menuju Alas Mentaok (sekarang Yogyakarta) 

pemuda tersebut kemalaman diperjalanan, yang kemudian bermalam di 

rumah seorang janda yang sudah tua, karena kedatangan seorang 
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pemuda yang gagah perkasa maka janda tua itu marasa senang (seneng 

= jawa) dan perasaan senang tersebut diungkapkan pada pemuda 

tersebut kemudian pemuda tersebut memberikan nama tempat tinggal 

janda dengan nama seneng (bahagia) yang sampai sekarang nama 

tersebut menjadi nama lingkungan (dukuh) Seneng pada kelurahan 

Ngampin. 

Setelah bermalam karena senangnya janda tersebut menahan 

pemuda yang gagah perkasa itu untuk tinggal dirumahnya namun 

karena tugas yang di emban pada tengah malam hari berikut sang 

pemuda itu meminta ijin pada janda tua tersebut untuk meneruskan 

perjalanan, maka dengan berat hati sang janda tua mengijinkannya. 

Namun setelah tidur sang janda tua tersebut seolah-olah masih melihat 

pemuda tersebut tinggal dirumahnya, namun setelah terbangun bilang 

aku mau bengi impen-impenan, kata impenan ini berulang-ulang 

dikatakan oleh janda tua tersebut, sehingga terdengar oleh orang lewat 

seolah ada orang berteriak ngampin-ngampin sehingga orang yang 

lewat tersebut mengatakan desa ini namanya desa Ngampin. 

Dalam perjalanan pemuda yang berangkat dari rumah janda tua 

tidak langsung menuju Mentaok namun setelah menemui kali 

mengambil wudhu untuk shalat dan melakukan wiridan (semedi) 

memohon pada tuhan agar dikaruniai keselamatan sampai pada tujuan 

dengan tidak sadarnya malam sudah menjelang pagi, pada saat tersebut 

pemuda mengambil wudhu untuk shalat Subuh namun di sungai sudah 
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ada tujuh wanita yang sudah mandi dan mencuci, maka terkejut ke 

tujuh putri tersebut, melihat ketampanan sang pemuda yang gagah 

perkasa tersebut, maka ketujuh putri tersebut ingin dipersunting sang 

pemuda, namun sang pemuda tidak menerimanya, tetapi pemuda yang 

ingin meneruskan perjalanan meminta kepada ketujuh putri tersebut 

dibuatkan bekal perjalanan yang dibuat dari bahan beras, kelapa dan 

gula merah. Kemudian ketujuh gadis tersebut bergegas pulang untuk 

membuat sarapan, namun dari ketujuh gadis tersebut hanya satu yang 

dapat diterima oleh pangeran yaitu gadis yang membawa kue dari 

beras yang ditumbuk dan diberi santan serta gula merah dan goring 

sangan di atas lampin (wajan dari tanah). Karena pemuda telah berjanji 

dan tertarik hatinya (condonge raos) maka sang pangeran mengambil 

gadis tersebut sebagai istri untuk dinikahi (di rabi= Jawa). Sang 

pemuda memberikan peringatan alat masak yang terbuat dari lampin 

maka tempat yang dilewati setelah dari janda tua diberi nama lampin 

(ngampin) sedangkan kue yang dibuat gadis yang menarik hati dan 

akan dinikahi (dirabi) disebut serabi. Sedangkan sungai dimana tempat 

bertemunya pemuda dengan gadis tersebut karena rasa ketertarikannya 

(condonge raos = Jawa) diberi nama Kali Condong. Kejadian tersebut 

menurut cerita terjadi pada malam 15 Sya’ban. 

b. Hasil wawancara dengan bapak Broto Joyo S. 

Menurut penuturan Bapak Broto Joyo S (Sesepuh Desa 

Ngampin) Pelaksanaan upacara tradisi serabi yang dilaksanakan di 
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Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang 

menurut cerita para leluhurnya yang diawali dari peristiwa 

menginapnya seorang pangeran dirumah janda tua didukuh Seneng, 

pada pagi harinya janda tua tersebut tidak mempunyai bahan makanan 

untuk sarapan, janda itu hanya mempunyai beras kelapa dan gula 

merah, kemudian janda tersebut membuat tepung dari beras itu dan 

diolah dengan kelapa yang diparut dan di campur dengan gula merah, 

kemudian digoreng sangan, untuk sarapan. Sementara itu ada tetangga 

janda tersebut yang bertanya sedang apa tamunya, janda tua tersebut 

bilang lagi tak sarabi (baru saya kasih sarapan) dari perkataan janda tua 

tersebut tamunya yang baru pertama kali memakan kue semacam itu, 

maka kue tersebut dinamakan serabi dari kata tak sarabi, yang 

terdengar serabi oleh tamunya, jadi kue serabi menurut Bapak Broto S. 

berasal dari ucapan janda tua dari kata taksarabi menjadi serabi. 

Sedangkan proses perjalanan dari ngampin mrnuju kali condong pada 

tanggal 15 Sya’ban adalah laku tirakat menjelang bulan suci 

Ramadhan dengan melakukan mandi yang dilakukan mulai tengah 

malam, dan diteruskan dengan mandi tujuh mata air, dengan 

melakukan mandi tujuh mata air yang letaknya saling berjauhan 

dimaksud agar orang-orang melakukannya menjalankan tirakat 

sehingga segala permohonannya dikabulkan oleh Tuhan setelah 

badannya suci. Jika Tuhan merindhoi saat mandi di Kali Condong, 
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kalau ada condonge ati (kalau ada kecocokan) akan mendapatkan 

jodoh seorang gadis yang mandi di kali yang sama.  

c. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet 

Menurut cerita Bapak Slamet (mantan Modin), terjadinya 

tradisi diawali dari cerita wali wulo songo tinari, pada saat Kelurahan 

Ngampin merupakan daerah wingit ada seorang ibu (janda) 

mempunyai seorang anak 3 gadis yang sudah cukup umur tapi belum 

mendapatakan jodohnya. Janda tersebut merasa risau karena anak-

anaknya belum menemukan jodohnya (belum rabi = Jawa). Pada suatu 

hari janda beranak tiga itu kedatangan tamu yang singgah di rumah 

janda tersebut dan menyampaikan keluhannya kepada tamunya, oleh 

tamunya yang diperkirakan wali. 

Oleh tamunya janda tua beranak gadis tiga disarankan agar 

anaknya segera rabi (menikah), maka harus membuat selamatan 

dengan kue yang terbuat dari beras kawak yang ditumbuk tanpa 

diayak, dan dicampur dengan santan kelapa serta gula merah yang 

dimasak dengan cara digoreng sangan dengan menggunakan wajan 

dari bahan tanah liat (lampin). Syarat yang kedua adalah ketiga anak 

gadisnya harus laku tirakat dengan mandi tujuh mata air yang 

dilakukan pada tengah malam bulan purnama, maka dengan dorongan 

ibunya ketiga anak gadis itu melakukan perjalanan menuju sungai, 

disungai tersebut ketiga gadis tersebut mandi, dengan tanpa disadari 

mandinya ketiga gadis tersebut dilihat seorang pemuda yang bersemedi 
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di mata air itu, karena sang pemuda tertarik hatinya (condong ati) 

kepada salah satu dari ketiga gadis yang mandi, maka dipersuntinglah 

gadis tersebut menjadi istri pemuda tersebut. Dari cerita tersebut kue 

serabi berasal dari kata rabi menjadi serabi, sedangkan desa Ngampin 

berasal dari alat pemasak kue tersebut dari lampin menjadi ngampin, 

sedangkan nama Kali Condong berasal dari condonge ati (tertariknya 

hati) sehingga diberinama Kali Condong. 

d. Hasil Wawancara dengan bapak Cokro. 

Hasil wawancara dengan bapak Cokro (mantan Kepala 

Lingkungan atau Bayen) cerita asal mula tradisi serabinan hampir 

sama dengan ketiga sumber di atas, yaitu hampir sama dengan cerita 

bapak Suparatno, maka tidak perlu ditulis ulang. 

 

D. Upacara Tradisional Sebagai Kebudayaan Masyarakat 

Adat istiadat atau tradisi termasuk kebudayaan, untuk mengenal 

upacara atau tradisi di suatu daerah perlu dilakukan observasi saat terjadi 

upacara atau tradisi tersebut berlangsung, usaha mengenal upacara adat atau 

tradisi adalah sama dengan suatu cara mengenal kebudayaan suatu daerah. 

Upacara adat yang diselenggarakan masyarakat di suatu daerah baik 

yang kompleks maupun sederhana, ada sejumah nilai budaya antara yang satu 

dengan yang lainnya yang saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

masyarakat setempat dimana budaya atau tradisi itu berlaku. Berkaitan dengan 

itu, sesuai pendapat Koentjaraningrat (1981:190) dalam tiap masyarakat, baik 
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yang kompleks maupun sederhana, ada sejumlah nilai budaya antara yang satu 

dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu 

sebagai pedoman serta memberi pendorong yang kuat terhadap arah 

kehidupan warga masyarakat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Udang-undang Dasar 1945, 

Pasal 32 menyatakan sebagai berikut :  

Ayat 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayat 2 : 
 
 

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah
usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama
dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak di daerah seluruh 
Indonesia. Kebudayaan di daerah Indonesia terhitung sebagai
kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah
kemajuan adab, budaya, dan kesatuan dengan tidak menolak 
bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat
memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi
kemanusiaan bangsa Indonesia. 
 
Kebudayaan Nasional perlu dibina dan dipelihara. Dalam
rangka pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan Nasional 
termasuk usaha-usaha penggalian dan pemupukan kebudayaan 
daerah, serta adat-istiadat dan sejarah daerah, kesemuanya untuk 
di wariskan kepada generasi muda. 

(Depdikbud 1977:3) 

Adat istiadat (tradisi) adalah merupakan pedoman bagi setiap individu 

yang hidup sebagai warga masyarakat, dimana adat istiadat itu berlaku 

(Depdikbud, 1977:6). Adat istiadat sebagai aturan masyarakat yang tidak 

tertulis, secara tidak langsung mempengarui pola cara bersikap, befikir serta 

betindak, setiap manusia sebagai anggota masyarakat dimana mereka 

bertempat tinggal. 

Upacara adat serabinan di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 
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16 Sya’ban (Ruwah – Jawa). Hal tersebut mempunyai dampak positif terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat Kelurahan Ngampin, yaitu dengan 

datangnya para pengunjung ke Kelurahan Ngampin pada malam serabinan 

(Sya’ban) mendorong warga masyarakat Kelurahan Ngampin yang 

mempunnyai keterampilan membuat serabi secara turun temurun dapat 

menjajakan panganan khas Ngampin tersebut kepada pengunjung yang 

datang. Dengan berdagang serabi, warga masyarakat Ngampin baik penjual 

tetap maupun penjual musiman pada saat Sya’banan mendapat keuntungan 

yang lumayan sehingga meningkatkan kesejahteraannya. 

Menurut penuturan Bapak Broto Joyo S. pelaksanaan upacara tradisi 

serabinan yang dilaksanakan di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang dimulai dengan urutan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan nyadran di makam para leluhur atau para ahli keluarga 

yang telah meninggal dunia yang dilaksanakan pada hari jum’at sebelum 

tanggal 15 Sya’ban (Ruwah – Jawa) setiap tahunnya. 

2. Upacara serabinan dilaksanakan mulai tanggal 14 malam 15 Sya’ban 

sampai dengan tanggal 16 malam 17 Sya’ban (Ruwah – Jawa) setiap 

tahunnya. Pada tengah malam tanggal 15 Sya’ban jam 12.00 malam, 

upacara dimulai dengan melakukan perjalanan dari kelurahan Ngampin 

menuju Kali Condong yang berada di Desa Jambu Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. Di Kali Condong peserta upacara disyaratkan untuk 

mandi dengan tujuh mata air (tuk pitu), yang dimulai dari Kali Condong 

dan kali-kali sekitarnya seperti Kali Soco, Kali Muncul, Kali Senjoyo, dan 
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lainnya. Dengan tujuan laku prihatin untuk membersihkan diri menjelang 

bulan Ramadhan, serta memohon kepada Tuhan agar apa yang diharapkan 

dikabulkan. 

3. Apabila Tuhan menghendaki para peserta upacara yang mandi di Kali 

Condong, ada condongnya pikir akan bertemu jodohnya. 

4. Upacara tradisi serabinan dalam peranannya mendorong kerukunan hidup 

warga masyarakat Kelurahan Ngampin dari para pengunjung yang datang, 

dalam tradisi serabinan masyarakat dan pengunjung sangat kooperatif. 

5. Upacara tradisi serabinan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi 

pedagang serabi tetap dan pedagang serabi musiman bagi warga 

masyarakat Kelurahan Ngampin. 

 

E. Pandangan Terhadap Upacara Tradisional 

Upacara adat merupakan perbuatan yang sering kali tidak dapat 

dijelaskan asal mulanya, karena upacara merupakan peninggalan dari para 

leluhur suatu masyarakat di suatu daerah yang secara terus menerus kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada waktu dan saat yang sama setiap tahunnya, dari 

generasi ke generasi sebagai pewarisnya. 

Menurut Amin Saib, kesan mendasar terhadap penyelenggaraan 

upacara tradisional yang diselenggarakan oleh warga masyarakat 

pendukungnya, didasarkan pada segi kepentingan agama yang terkandung 

dalam upacara dan segi kepentingan adat. Kedua kepentingan ini saling 

berpengaruh dan selalu berkaitan (Amin Saib, 1985:162). 
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Sesuai pendapat tersebut upacara adat didasarkan atas kepentingan adat 

dan agama yang tercermin dalam kegiatan upacara yang dalam kegiatan 

penyelenggaraannya memperlihatkan adanya hubungan antara manusia 

dengan kekuatan ghaib atau Tuhan yang berpengaruh dengan kehidupan 

manusia seperti berdoa, makan bersama (kenduri – Jawa), tirakatan (melek 

semalam suntuk), kirap (berprosesi atau pawai), mandi keramas 

(membersihkan tubuh), berpuasa, semedi, dan sebagainya. 

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada tradisi serabinan adalah 

termasuk upacara yang bersifat keagamaan yang dipengaruhi oleh unsur 

agama Islam, karena prosesi upacara dalam tradisi serabinan meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Makan Bersama atau Kenduri 

Upacara makan bersama atau kenduri dilaksanakan setelah warga 

masyarakat membersihkan makam para leluhur dan keluarganya. Dengan 

aturan adat yang ada setiap warga masyarakat yang membersihkan makam 

(nyadran), telah membawa bahan makanan yang telah diatur adat 

setempat, dan apabila setelah selesai bekerja maka makanan yang dibawa 

dikumpulkan untuk diberi doa oleh tokoh agama setempat yang terlebih 

dahulu dengan membaca tahlilan, upacara demikian disebut kenduri. 

Kenduri bersama atau selamatan adalah suatu bentuk upacara 

permohonan kepada Tuhan agar para ruh-ruh yang telah meninggal 

diampuni dosanya oleh Tuhan dan ditempatkan di surga-Nya. 

 



40 

 

2. Berdoa 

Berdoa adalah merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam suatu upacara keagamaan di seluruh dunia. Demikian juga dalam 

upacara tradisi serabinan, sebelum kegiatan tradisi serabinan dilaksanakan 

para warga masyarakat Ngampin khususnya dukuh Krajan melakukan doa 

bersama di makam para leluhur yang dilakukan pada hari jum’at sebelum 

tanggal 15 Sya’ban. Dalam doa ada suatu unsur yaitu kekuatan magis yang 

ditujukan kepada sang khaliq agar apa yang dimohon dapat dikabulkan. 

Dalam memanjatkan doa pada umumnya dilakukan dengan sikap 

menghormat (tawduk) serta merendahkan diri terhadap Tuhan. Doa yang 

dipanjatkan ada yang diucapkan dalam bahasa yang dipahami oleh 

sebagian masyarakat atau dalam bahasa arab, bagi yang beragama Islam, 

di dalam bacaan doa yang dibaca dengan penuh kepasrahan memberikan 

suasana ghaib dan keramat pada doa yang dibaca. 

Pada daerah tertentu di Jawa doa yang diucapkan disebut mantra 

yang berupa rangkaian kata yang dianggap mengandung kekuatan yang 

sakti untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh orang yang membacanya 

dan pengikutnya. Doa pada umumnya dipimpin oleh seorang pemuka adat 

atau pemuka agama (ulama) atau oleh orang yang dianggap mumpuni 

dalam memimpin jalannya upacara adat. 

3. Kirap (berprosesi atau pawai) 

Pada upacara adat tertentu diawali berpawai dengan tujuan tertentu 

seperti untuk mengusir kekuatan jahat pada makhluk halus dan sejenisnya 
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yang mempunyai kekuatan jahat yang dapat menimbulkan bencana dan 

penyakit yang ada di sekitar daerah atau tempat tinggal manusia. Dalam 

ritual kirap atau pawai yang biasa dibawa adalah benda-benda keramat 

seperti benda pusaka, sesaji, patung-patung dewa, binatang peliharaan 

seperti kerbau, dan benda-benda lain yang bertuah. Benda-benda yang 

dibawa kirap bertujuan agar daerah yang dilewatinya terpengaruh oleh 

kesaktian dari benda-benda tersebut sehingga daerah itu menjadi aman dan 

damai untuk dihuni penduduknya. 

Di Indonesia upacara kirap atau pawai dilaksanakan di pusat-pusat 

kerajaan yang budayanya masih dijaga dengan ketat dan pengaruh 

magisnya masih sangat kuat. Pawai kirap yang masih berlangsung sampai 

saat ini diantaranya di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, yang 

dilaksanakan tiap bulan Rabiul Awal (Mulud – Jawa) tepatnya 12 Rabiul 

Awal setiap tahunnya (yang bertepatan dengan Maulid Nabi). Pada kirap 

keraton semacam ini yang di kirap adalah pusaka-pusaka raja dan panji-

panji keramat ke berbagai daerah di sekitar istana. Menurut kepercayaan 

masyarakat di sekitar istana, pawai kirap pusaka berfungsi sebagai 

penolakan bencana dan penyakit yang diakibatkan oleh kekuatan jahat dari 

alam ghaib. 

Pawai pada tradisi serabinan yang dilakukan masyarakat Ngampin 

adalah merupakan laku tirakat dengan berjalan dari Kelurahan Ngampin 

sampai dengan Kali Condong yang terletak di desa Jambu. Hal tersebut 

dengan tujuan untuk membersihkan diri menjelang bulan suci Ramadhan 
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guna mendekatkan diri kepada Tuhan, serta bermohon agar apa yang 

diharapkan dikabulkan oleh Tuhan dan apabila ada kecocokan hati 

bertemu jodohnya bagi pemuda pemudi yang belum berumah tangga. 

4. Mandi (membersihkan diri) 

Pada tradisi serabinan dikenal dengan adanya mandi tuk pitu (tujuh 

mata air), bertujuan untuk membersihkan diri dalam menjelang bulan suci 

Ramadhan. Di samping itu, bagi yang mempunyai harapan lain dengan 

mandi tujuh mata air dalam satu malam merupakan peristiwa pembersihan 

diri dengan laku tirakat agar apa yang dimohon dikabulkan Tuhan. 

Menurut kepercayaan masyarakat, barang siapa yang dapat mandi tujuh 

mata air dalam satu malam maka akan bertemu jodohnya dalam arti jodoh 

istri atau suami bagi yang belum menikah, jodoh pekerjaan bagi yang 

belum bekerja, jodoh kekayaan, dan jodoh yang lainnya sesuai harapan 

pelakunya. 

5. Bersemedi (meditasi) 

Bersemedi atau meditasi adalah suatu cara untuk memusatkan 

pikiran dengan berbagai aturan yang harus dipenuhi, untuk memanjatkkan 

doa dengan maksud-maksud atau tujuan yang suci. 

Beberapa cara bersemedi atau bermeditasi yang dilakukan untuk 

memusatkan pikiran, yaitu untuk menjernihkan pemikiran dan membuang 

nafsu angkara murka dari tubuh agar jiwa (rohani) menjadi suci dari sifat 

tersebut dan dapat mendekatkan diri pada sang khaliq sehingga segala doa-

doanya dikabulkan oleh Tuhan. 
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F. Tradisi Serabinan Sebagai Upacara Tradisional 

Upacara tradisional serabinan di Kelurahan Ngampin Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang yang bercirikan keagamaan dilakukan setiap 

tahunnya pada bulan Sya’ban (Ruwah) yang jatuh pada tanggal 15 Sya’ban 

dan dikenal dengan sya’banan (Ruwahan – Jawa) 

Sedangkan perayaan tradisi serabinan dimulai dari tanggal 14 sampai 

16 Sya’ban (tiga hari) setiap tahunnya. Tradisi serabinan ditandai dengan kue 

serabi yang banyak dijual atau sebagai salah satu kue yang disyaratkan dalam 

selamatan (ngirim leluhur). Dalam tradisi Sya’banan, yang dilakukan pada 

hari jumat sebelum tanggal 15 Sya’ban. 

Manfaat yang terlihat dan terasa dalam penyelenggaraan tradisi 

serabinan di Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Seamrang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Masyarakat mengenal dan menghayati budaya masa lampau yang 

diwariskan secara turun temurun oleh leluhurnya. 

2. Dengan mengenal tradisi berarti mengenal budaya nenek moyang yang 

meninggalkan kegotongroyongan dan kebersamaan dalam laku tirakat 

untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, dalam usaha mencari jodoh 

yang baik untuk melahirkan generasi yang akan datang. 

3. Tradisi serabinan yang merupakan budaya adat asli Ngampin, bukan hanya 

berisi keasikan di malam hari jalan bersama, namun ditemukan adanya 

filsafat rentetan perjalanan hidup yang mesti dilalui oleh seorang anak 

manusia sebagai generasi penerus. 
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4. Pada upacara tradisi serabinan terpancar hakikat ajaran hidup tentang 

kepercayaan terhadap Tuhan, dimana dalam upacara ini orang harus 

membersihkan diri secara lahir dan membersihkan batin dalam 

menghadapi bulan suci Ramadhan. Di sisi lain makna yang terkandung 

adalah apabila seseorang hendak mencapai cita-citanya (mencari jodoh) 

hendaknya mensucikan diri dengan mandi tujuh mata air. Dengan 

mengandung makna bahwa mencari jodoh tidak hanya asal bertemu tapi 

dengan niat dan jiwa suci untuk mencari dan menemukannya sehingga 

kelak dikemudian hari ditemukan keturunan yang mulia. 

5. Masyarakat pendukung baik warga Ngampin dan pengunjung saling 

mendukung adanya kegiatan serabinan terbukti rasa solidaritas yang tinggi 

saat berlangsungnya acara ritual, sehingga dapat mendorong kerukunan 

hidup warga masyarakat yang semakin kuat. 
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BAB III 

PENGARUH TRADISI SERABINAN TERHADAP 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

NGAMPIN 
 

A. Pengaruh tradisi serabinan 

Penyelenggaraan upacara tradisional serabinan ternyata dapat 

mempengaruhi perekonomian warga masyarakat Kelurahan Ngampin. Hal ini 

tidak hanya dibuktikan pada saat upacara penyelenggaraan serabinan saja tetapi 

dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya tradisi serabinan 

khas Ngampin dengan kue khas serabi, maka sebagian masyarakat mencoba 

berdagang serabi yang dijajakan disepanjang jalan Kelurahan Ngampin yang 

dilewati jalan antara propinsi (jalur Yogyakarta-Semarang), dari hasil usaha para 

pedagang serabi tersebut ternyata mendatangkan hasil yang dapat menopang 

perekonomian rumah tangga. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan pada kantor kelurahan Ngampin, 

diperoleh data bahwa para pedagang serabi di Kelurahan Ngampin telah 

membentuk paguyuban pedagang serabi dengan nama paguyuban Mekar Lestari: 

Naf 2003 – 2005  
Pembina  : Sekretaris Kelurahan Ngampin (Carik) 
 
Ketua  I : Romyati 
Ketua  II  : Samilah 
 
Sekretaris  : Teki 
 
Bendahara  I : Fitri 
 II : Riyanti 
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Seksi Arisan : Sri Prihatin 
Seksi Sosial : Siti Suryantinah 
 
Seksi Tabungan : Rosanti 

Untuk mengetahui pengaruh perekonomian dari para pedagang serabi di 

Kelurahan Ngampin, penulis telah melakukan pengolahan data dengan wawancara 

dari berbagai sumber yang ada kaitanya dengan paguyuban pedagang serabi, 

diantaranya wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan pegawai 

kelurahan Ngampin (Ibu Carik) selaku pembina paguyuban dan pada para 

pedagang serabi asli, serta para pedagang serabi musiman. Rangkuman hasil 

wawancara penuis dapat disajikan sebagai berikut: 

1. Hasil wawancara dengan ibu Carik selaku pembina himpunan dagang 

serabi “Mekar Lestari”. 

Menurut keterangan dari Ibu Carik selaku Pembina paguyuban 

pedagang serabi “Mekar Lestari” di Kelurahan Ngampin ada dua versi 

pedagang serabi yaitu pedagang serabi tetap yang tergabung dengan 

paguyuban serabi “Mekar Lestari” dan pedagang serabi musiman yang 

berdagang hanya saat berlangsungnya acara serabinan di bulan Sya’ban. 

Pedagang serabi tetap yang terbina dalam paguyuban serabi 

“Mekar Lestari” yang berjualan tetap pada setiap hari disepanjang jalan 

Ngampin (jalur Yogyakarta-Semarang). Beranggotakan 70 pedagang 

sesuai dengan kesepakatan bersama para pedagang tersebut dalam 

berjualan serabi membuat aturan sebagai berikut: 

a. Pada hari-hari biasa para pedagang hanya diperbolehkan menjual 

serabi sebanyak 3 Kg tepung bahan serabi. 
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b. Para pedagang setelah dagangannya habis tidak boleh nambah lagi, 

dengan tujuan memberi kesempatan pada pedagang lain yang belum 

habis dagangannya. 

c. Pada hari raya Idul Fitri selama satu minggu, para pedagang 

diberlakukan peraturan penjualan serabi maksimal sebanyak 8 Kg 

tepung per harinya, dengan aturan yang sama yaitu jika telah habis 

tidak boleh menambah lagi, dengan tujuan untuk membantu para 

pedagang lain yang dagangannya belum habis. 

d. Pada saat serabinan di bulan Sya’ban selama tiga hari aturan tersebut 

tidak diberlakukan. Dengan tujuan memberi kesempatan pada para 

pedagang musiman ikut menikmati hasil penjualan serabi di saat 

pengunjung yang datang sangat banyak yang tidak dapat dicukupi oleh 

pedagang asli. 

e. Peraturan harga penjualan kue serabi ditentukan dengan aturan sebagai 

berikut: 

1) Penjualan pada hari-hari biasa dan hari minggu, harga serabi 

perbiji dijual rata-rata seharga Rp.300,00.  

2) Penjualan pada Hari Raya Idul Fitri harga serabi perbiji dijual rata-

rata seharga Rp. 400,00. 

3) Penjualan pada acara serabinan (Sya’ban), harga serabi perbiji 

dijual rata-rata seharga Rp.500,00. 
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B. Dampak Tradisi Serabinan  

Suatu upacara adat dimanapun diperlukan beberapa sarana dan prasarana, 

demikian pula tradisi serabinan yang diselenggarakan oleh masyarakat Ngampin. 

Dengan datangnya pengunjung dari luar daerah memerlukan makanan terutama 

kue serabi khas Ngampin  

Kedatangan pengunjung ke Ngampin dimanfaatkan masyarakat Ngampin 

yang telah mempunyai keterampilan membuat kue serabi, untuk berdagang serabi, 

yang dilakukan oleh pedagang serabi asli maupun para pedagang musiman 

(mremo = Jawa) yang hanya dilakukan saat upacara serabinan. Dengan adanya 

upacara atau tradisi serabinan masyarakat pedagang serabi dapat memetik hasil 

yang lebih banyak dibandingkan pada hari-hari biasa. 

Para pedagang serabi yang berjualan tiap hari disepanjang jalan Ngampin 

(jalur Yogyakarta-Semarang) berjumlah 70 orang. Terorganisasi pada paguyuban 

serabi “Mekar Sari” Sebagai Ketua ibu Romyati dan sebagai Pembina adalah ibu 

Sekretaris Kelurahan (Ibu Carik) dan sebagai pelindung adalah bapak Lurah 

Ngampin. Menurut penuturan Ibu Carik selaku Pembina paguyuban bahwa pada 

hari-hari biasa para pedagang diikat dengan peraturan yang telah menjadi 

kesepakatan bersama yaitu setiap pedagang yang berjualan hanya diperbolehkan 

menjual serabi sebanyak 3,5 Kg tepung. Dengan catatan jika telah habis tidak 

boleh nambah lagi, karena untuk memberi kesempatan pada pedagang lain agar 

habis dagangannya dengan jumlah yang sama. Sedangkan pada Hari Raya Idul 

Fitri selama satu minggu, para pedagang dikenai peraturan penjualan serabi 

maksimal 8 Kg tepung. Dengan aturan yang sama jika telah habis tidak boleh 
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menambah bahan lagi karena untuk memberi kesempatan para pedagang yang 

dagangannya belum habis. 

Pada perayaan serabinan aturan tersebut tidak berlaku karena yang 

menjual serabi tidak hanya para penjual asli, namun anggota masyarakat lain yang 

membunyai keahlian membuat serabi ikut berjualan juga, dan pengunjung yang 

datang juga sangat banyak. Sesuai penuturan ibu Carik selaku Pembina pedagang 

serabi, pada saat acara serabinan rata-rata omset penjualan serabi antara 5 sampai 

10 Kg, yang berlangsung selama 3 hari. 

Dengan demikian tradisi serabinan di Kelurahan Ngampin mempunyai 

dampak perekonomian bagi masyarakat, dimana bagi pedagang telah diatur oleh 

organisasi, bila hari-hari biasa penjualan serabi perbiji Rp. 300,00. Pada Hari 

Raya Idul Fitri antara Rp. 350,00 sampai Rp. 400,00. Sedangkan pada acara 

serabinan harga ditetapkan antara Rp. 400,00 sampai Rp. 500,00. Berdasarkan 

aturan dan omset penjualan yang terjadi pada saat serabinan berlangsung maka 

masyarakat penjual serabi meningkat penghasilannya.  

 

C. Prediksi Penghasilan Pedagang Serabi 

Saat dilakukan wawancara kepada para pedagang serabi pada umumnya 

tidak menjawab dengan jelas berapa penghasilan bersih tiap harinya yang 

diperoleh, pada umumnya jawabannya hampir sama yaitu cukup untuk kebutuhan 

sehari-hari. Untuk dapat mengetahui rata-rata pedagang serabi penulis telah 

mewawancarai 12 pedagang yang jawabannya rata-rata pada hari biasa penjualan 

serabi telah ditentukan oleh paguyuban yaitu 3 kg beras. Pada hari lebaran rata-
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rata habis 8 kg tepung beras. Sedangkan pada Sya’banan rata-rata habis 10 kg 

tepung beras (selama tiga hari). Tiap kilogram tepung yang sudah dibuat adonan 

jika dibuat serabi rata-rata menjadi 70 biji serabi. Sedangkan harga penjualan 

telah ditentukan paguyuban yaitu, pada hari biasa setiap biji dijual dengan harga 

Rp.300,00, pada Hari Raya Idul Fitri selama 6 hari tiap satu biji serabi dijual 

harga Rp.400,00, sedangkan pada perayaan serabinan harga serabi perbiji dijual 

dengan harga Rp.500,00. 

Berdasarkan jawaban para pedagang serabi tersebut maka penghasilan 

rata-rata tiap hari para pedagang serabi dapat dihitung sebagai berikut: 

1. Perhitungan penghasilan serabi pada hari-hari biasa dengan ketentuan 

penjualan 3 Kg tepung bahan pembuatan serabi. 

Beras 3 Kg  @ Rp 2.500,00. x 3 = Rp.   7.500,00. 
4 Butir kelapa @ Rp 2.500, 00. x 4 = Rp. 10.000,00. 
1 Kg gula merah Rp.4000,00. = Rp.   4.000,00. 
Kayu untuk masak = Rp.   2.000,00.    
Bumbu-bumbu lainya = Rp.   7.500,00.   + 
Jumlah Modal    Rp. 31.000,00. 
 

Jika setiap 1 Kg tepung bahan dibuat menjadi 70 buah serabi maka 3 Kg 

bahan menjadi 210 buah serabi. 

Jika pada hari biasa serabi dijual dengan harga Rp. 300,00. maka harga 

penjualan 210 buah x Rp 300,00 = Rp.63.000,00. 

Dengan demikian dapat ditaksir penghasilan rata-rata pedagang serabi 

dengan bahan 3 Kg tepung dapat dihitung dari harga penjualan dikurangi 

dengan modal yang dapat dihitung sebagai berikut : 
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Penjualan  = Rp. 63.000,00. 
Modal        = Rp. 31.000,00.  – 
Penghasilan rata- rata     Rp. 32.000,00.  

Penghasilan pedagang serabi tiap bulan jika rutin berjualan adalah 

= 30 x Rp 32.000,00 = Rp 960.000,00 

2. Perhitungan penghasilan pedagang serabi pada Hari Raya Idul Fitri yang 

berlangsung Selama enam hari dengan rata-rata penjualan 8 Kg tepung 

bahan pembuatan serabi. 

Beras 8 Kg  @ Rp 2.500,00. x 8 = Rp. 20.000,00. 
10 Butir kelapa @ Rp 2.500, 00. x 10 = Rp. 25.000,00. 
5 Kg gula merah Rp.4000,00. x 5 = Rp. 20.000,00. 
Kayu untuk masak = Rp.   5.000,00.    
Bumbu-bumbu lainya = Rp. 10.000,00.   + 
Jumlah Modal    Rp. 80.000,00. 
 

Jika setiap 1 Kg tepung bahan dibuat menjadi 70 Kg serabi maka 8 Kg 

bahan menjadi 560 buah serabi. 

Jika pada hari biasa serabi dijual dengan harga Rp.400,00. maka harga 

penjualan 560 buah x Rp 400,00 = Rp.224.000,00. 

Dengan demikian dapat ditaksir penghasilan rata-rata pedagang serabi 

dengan bahan 8 Kg tepung dapat dihitung dari harga penjualan dikurang 

dengan modal yang dapat dihitung sebagai brikut: 

 
Penjualan  = Rp.224.000,00. 
Modal        = Rp.  80.000,00.  – 
Penghasilan rata-rata     Rp.18.400,00. 

Dengan demikian penghasilan rata-rata pedagang serabi selama enam hari 

= 6 x Rp.18.400,00 = Rp.1.104.000,00. 
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3. Perhitungan penghasilan pedagang serabi pada perayaan serabinan yang 

berlangsung selama tiga hari dengan rata-rata penjualan 10 Kg tepung 

bahan pembuatan serabi. 

Beras 10 Kg  @ Rp 2.500,00. x 10 = Rp.   25.000,00. 
12 Butir kelapa @ Rp 2.500, 00. x 12 = Rp.   30.000,00. 
7 Kg gula merah Rp.4000,00. x 7 = Rp.   28.000,00. 
Kayu untuk masak = Rp.     7.000,00.    
Bumbu-bumbu lainya = Rp.   12.000,00.   + 
Jumlah Modal    Rp. 102.000,00. 
 

Jika setiap 1 Kg tepung bahan dibuat menjadi 70 buah serabi maka 10 Kg 

bahan menjadi 700 buah serabi. 

Jika pada hari biasa serabi dijual dengan harga Rp.500,00. maka harga 

penjualan 700 buah x Rp.500,00. = Rp.350.000,00. 

Dengan demikian dapat ditaksir penghasilan rata-rata pedagang serabi 

dengan bahan 10 Kg tepung dapat dihitung dari harga penjualan dikurangi 

dengan modal yang dapat dihitung sebagai berikut : 

 

Penjualan  = Rp. 350.000,00. 
Modal        = Rp. 102.000,00.   – 
Penghasilan rata-rata     Rp. 248.000,00.  

Dengan demikian penghasilan rata-rata pedagang serabi selama tiga hari 

kurang lebih adalah = 3 x Rp.248.000,00. = Rp.744.000,00. 

Sesuai dari hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di atas maka 

tradisi serabinan yang semula hanya perayaan tahunan, sekarang telah menjadi 

sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat kelurahan Ngampin yang 

ternyata dapat mempengaruhi perekonomian bagi pedagang serabi. 
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D. Penghasilan rata-rata  

1. Penghasilan rata-rata tiap hari pada hari-hari biasa pedagang serabi dengan 

bahan 3 Kg tepung adalah Rp.32.000,00. Penghasilan rata-rata pedagang 

serabi tiap bulan jika rutin berjualan adalah = 30 x Rp.32.000,00. 

2. Penghasilan pedagang serabi rata-rata, tiap hari pada Hari Raya Idul Fitri 

dengan harga jual Rp.400,00. tiap buah serabi. Tiap harinya mendapat 

penghasilan rata-rata Rp.18.400,00. Karena berlangsung selama enam hari, 

maka jika pedagang berjualan terus menerus, maka keuntungan yang 

didapat adalah = 6 x Rp.18.400,00. = Rp.1.104.000,00. 

3. Penghasilan rata-rata pedagang serabi pada perayaan serabinan adalah 

Rp.248.000,00. satu hari jika perayaan serabinan berlangsung selama tiga 

hari, dan pedagang berjualan selama tiga hari penghasilan rata-rata 

pedagang serabi selama tiga hari adalah = 3 x Rp.248.000,00. = 

Rp.744.000,00. 

Sesuai data tersebut dapat menunjukkan bahwa tradisi serabinan dapat 

mempengaruhi perekonomian bagi para pedagang serabi di Kelurahan 

Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian uraian di atas sebelum upacara dilaksanakan para 

pengunjung yang berdatangan dari daerah di sekitar kelurahan Ngampin, bahkan 

ada yang datang dari luar daerah, pengunjung menikmati ramainya malam dengan 

menikmati kue khas yaitu serabi yang dijual oleh penduduk setempat disepanjang 

jalan antara Ambarawa sampai perbatasan desa Jambu, sambil menanti tengah 

malam saat dimulainya prosesi upacara. 

Dalam tradisi serabinan yang dilaksanakan masyarakat Ngampin dan 

sekitarnya adalah merupakan upacara yang mengandung nilai kepercayaan dalam 

usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan melakukan kegiatan ritual 

berjalan dari Kelurahan Ngampin sampai Desa Jambu Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang tepatnya di Kali Condong bertujuan agar mendapatkan 

berkah setelah beberapa persyaratan telah dipenuhi, bagi masyarakat dan 

pengunjung yang mempercayai. 

Setelah pukul 24.00, maka dimulailah upacara kirap dengan digambarkan 

seorang pangeran berangkat dari Ngampin menuju Kali Condong yang diikuti 

oleh para pengawalnya yang bukan berwujud manusia namun digambarkan 

sebagai bangsa jin yang selalu mengawal dan mengikuti pangeran sampai sungai 

Condong. Sesampai di Kali Condong pangeran memilih tempat yang tenang dan 
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cocok untuk melakukan semedi sampai pada hari menjelang pagi, disaat itulah 

datang enam orang wanita yang tinggal di sekitar Kali Condong, untuk mandi dan 

mencuci karena datangnya wanita-wanita muda tersebut maka mengusik semedi 

sang pangeran dan bangkitlah sang pangeran dari tempatnya, maka terkejut ke 

enam putri tersebut, melihat ketampanan sang pangeran maka ke enam putri 

tersebut ingin dipersunting oleh sang pangeran, namun pangeran tidak 

menerimanya, tetapi sang pangeran minta dibuatkan sarapan yang dibuat dari 

bahan beras, kelapa dan gula merah. Dari ke enam gadis tersebut bergegas pulang 

untuk membuat sarapan, namun hanya satu yang dapat diterima oleh pangeran 

yaitu gadis yang membawa kue dari beras yang tumbuk dan diberi santan dan gula 

dan goring sangan di atas lampin (wajan dari tanah). Karena condonge raos maka 

sang pangeran mengambil gadis tersebut sebagai istri untuk di rabi. 

Kedatangan pengunjung ke Ngampin dimanfaatkan masyarakat Ngampin 

yang telah mempunyai keterampilan membuat kue serabi, untuk berdagang serabi, 

yang dilakukan oleh pedagang serabi asli maupun para pedagang musiman 

(mremo = Jawa) yang hanya dilakukan saat upacara serabinan. Dengan adanya 

upacara atau tradisi serabinan masyarakat pedagang serabi dapat memetik hasil 

yang lebih banyak dibandingkan pada hari-hari biasa. Para pedagang serabi yang 

berjualan tiap hari disepanjang jalan Ngampin (jalur Yogyakarta-Semarang) 

berjumlah 70 orang. Terorganisasi pada paguyuban serabi “Mekar Sari” Sebagai 

Ketua ibu Romyati dan sebagai Pembina adalah ibu Sekretaris Kelurahan (Ibu 

Carik) dan sebagai pelindung adalah bapak Lurah Ngampin. Dengan demikian 

tradisi serabinan di Kelurahan Ngampin mempunyai dampak perekonomian bagi 
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masyarakat, dimana bagi pedagang telah diatur oleh organisasi, bila hari-hari 

biasa penjualan serabi perbiji Rp. 300,00. Pada Hari Raya Idul Fitri antara Rp. 

350,00 sampai Rp. 400,00. Sedangkan pada acara serabinan harga ditetapkan 

antara Rp. 400,00 sampai Rp. 500,00. Berdasarkan aturan dan omset penjualan 

yang terjadi pada saat serabinan berlangsung maka masyarakat penjual serabi 

meningkat penghasilannya. 

 

B. Saran 

Pihak kelurahan secara optimal telah melestarikan dan menjaga warisan 

leluhur tersebut, dengan membentuk suatu wadah dimana didalamnya terdapat 

koordinasi yang terorganisir untuk mengatur dan menertibkan para pedagang 

serabi dengan nama “Paguyuban Serabi Mekar Lestari”. Akan tetapi aturan 

tersebut berdampak pada suatu pengikatan terhadap tingkat pendapatan pada 

pedagang serabi itu sendiri dengan melalui pembatasan penjualan tersebut. Di 

samping itu, kurangnya sosialisasi terhadap para pedagang serabi mengenai asal 

usul kebudayaan tradisi serabinan di Kelurahan Ngampin, dengan memberikan 

penyuluhan melalui paguyuban yang telah ada. Dengan kesiapan dan matangnya 

pemahaman akan makna kebudayaan tradisi serabinan, maka mereka akan dapat 

menjelaskan kepada para pengunjung secara lugas. Secara langsung para 

pedagang serabi itulah yang menjadi tumpuan utama dalam pelestarian dan 

pengenalan terhadap masyarakat di luar Kelurahan Ngampin. 
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DATA INFORMAN 

1. Nama : Supratno 

Umur : 51 tahun 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa 

 

2. Nama : Broto Joyo S. 

Umur : 72 tahun 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Sesepuh Desa Ngampin 

 

3. Nama : Slamet 

Umur : 47 tahun 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Mantan Modin 

 

4. Nama : Cokro 

Umur : 50 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Mantan Kepala Lingkungan (Bayen) 

 

5. Nama : Sri Muntinah 

Umur : 36 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

6. Nama : Mindung 

Umur : 40 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 
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7. Nama : Samirah 

Umur : 38 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

8. Nama : Juwariyah 

Umur : 41 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

9. Nama : Rosidah 

Umur : 37 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

10. Nama : Rodiyah 

Umur : 39 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

11. Nama : Yanti 

Umur : 36 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

12. Nama : Miroh 

Umur : 37 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 
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13. Nama : Nur Laeli 

Umur : 36 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

14. Nama : Winarti 

Umur : 38 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

15. Nama : Tri Astuti 

Umur : 36 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 

 

16. Nama : Saerah 

Umur : 39 

Alamat : Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa 

Pekerjaan : Pedagang Serabi 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Nama : 

Umur : 

Alamat : 

Pekerjaan : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang asal-usul cerita terjadinya tradisi 

serabinan di Kelurahan Ngampin? 

2. Jika tidak keberatan, mohon bapak ceritakan tentang asal-usul tradisi 

serabinan di Kelurahan Ngampin? 

3. Sejak kapan tradisi serabinan dilaksanakan? 

4. Tepatnya tanggal dan bulan apa tradisi serabinan dilaksanakan? 

5. Bagaimana alur kegiatannya di Ngampin selalu diadakan nyadran dengan 

selamatan di makam yang dilakukan pada hari jum’at sebelum tanggal 15 

Sya’ban tiap tahunnya? 

6. Mengapa sebagian peserta serabinan selalu mandi di Kali Condong? 

7. Apakah kaitannya kepercayaannya masyarakat antara tradisi serabinan dengan 

mencari jodoh bagi pemuda-pemudi yang belum berumah tangga? 

8. Apakah kaitannya cerita asal-usul nama Ngampin dengan tradisi serabi? 

9. Sejak kapan ibu berjualan serabi? 

10. Jam berapa ibu mulai berjualan serabi setiap harinya? 

11. Belajar dari siapa ibu dapat keahlian membuat serabi? 

12. Ada berapa pedagang serabi di sepanjang jalan ini? 

13. Apakah setiap hari serabi yang ibu buat selalu habis? 

14. Jika pada hari-hari biasa, ibu berjualan dapat menghabiskan berapa kilo bahan 

pembuat serabi? 

15. Satu kilo tepung beras jika diolah jadi serabi dapat menghasilkan berapa buah 

serabi? 
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16. Pada hari perayaan serabinan biasanya ibu menghabiskan tepung berapa kilo? 

17. Pada hari raya ibu dapat menghabiskan berapa kilo tepung beras? 

18. Pada hari-hari biasa ibu dapat penghasilan berapa dari penjualan serabi ini? 

19. Apakah ada organisasi yang mengatur tata cara penjualan serabi di Ngampin? 

20. Dengan adanya paguyuban serabi di Kelurahan Ngampin, keuntungan apa 

yang dapat dinikmati para pedagang serabi? 

21. Apakah ada aturan-aturan khusus yang mengikat paguyuban pedagang serabi? 

22. Dapatkah ibu menjelaskan kepengurusan paguyuban serabi di Ngampin? 

23. Apakah dari pemerintah tingkat kelurahan melakukan pembinaan para 

pedagang serabi? 
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PAGUYUBAN SERABI “MEKAR LESTARI” 
KELURAHAN NGAMPIN KECAMATAN AMBARAWA 

Alamat : Jl. MGR. Soegiyopranoto Sy. No. 116A Telp. (0298) 594760 

 

 

 

Naf 2000 – 2002  

Kepengurusan serabi “MEKAR LESTARI” 

 

Ketua : Sutarti 

 

Humas : Masih 

 Yanti 

 

Bendahara : Triwantini 

 

Sekretaris : Kristiyati 

 

Simpan pinjam : Siti Suryantinah 

 Rosanti 
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PAGUYUBAN SERABI “MEKAR LESTARI” 
KELURAHAN NGAMPIN KECAMATAN AMBARAWA 

Alamat : Jl. MGR. Soegiyopranoto Sy. No. 116A Telp. (0298) 594760 

 

 

 

Naf 2003 – 2005  

Kepengurusan serabi “MEKAR LESTARI” 

 

Ketua : Romyati 

 Samilah 

 

Humas : Ngatinem 

 Riyanti 

 

Bendahara : Fitri 

 Titin 

 

Sekretaris : Teki 

 

Seksi Arisan : Sri Prihati 

 Siti Suryantinah (Wajib / Sosial) 

 Rosanti (tabungan) 
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Kantor Kecamatan Ambarawa 
(Sumber : Pribadi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kantor Kelurahan Ngampin 
(Sumber : Pribadi) 
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Serabi Khas Ngampin 
(Sumber : Pribadi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tungku Pembuatan Serabi 
(Sumber : Pribadi) 
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Salah Seorang Penjual Serabi 
(Sumber : Pribadi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nampan Tempat Menyimpan Serabi yang Sudah Matang 

(Sumber : Pribadi) 
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Kedai-kedai Penjual Serabi 
(Sumber : Pribadi) 

 
 

 
 

Salah Seorang Pelanggan Serabi 
(Sumber : Pribadi) 


