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SARI 
 

Rahmawati, Dwi Tyas.2018 “Meron Sebagai Karya Seni Rupa: Kajian Nilai Estetik 

dan Fungsinya dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi Di Desa Sukolilo 

Pati”. Skripsi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Triyanto, M.A, dan Drs. Purwanto, 

M.Pd. i-xv, 152 halaman.  
 

Kata Kunci: Meron, karya seni rupa, nilai estetik, fungsi, dan tradisi.  
 

Tradisi Meron merupakan salah satu tradisi yang tetap dilestarikan hingga saat ini 
oleh masyarakat di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Meron 
digunakan sebagai piranti yang digunakan untuk perayaan  menyambut Maulid Nabi 
Muhammad shalallahu alaihi wassalam dan konsisten dilaksanakan setiap setahun 
sekali. Penelitian ini bertujuan mengkaji masalah: (1) Bagaimana nilai estetik Meron 
dalam tradisi perayaan maulid Nabi di Desa Sukolilo Pati? (2) Apa fungsi Meron 
dalam tradisi perayaan maulid Nabi di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten 
Pati? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik 
pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan 
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, nilai estetik yang dapat ditemukan 
pada Meron meliputi bentuk bagian-bagian dari Meron seperti pada Ancak, 
Gunungan, dan Mustaka. Pewarnaan Meron cukup menarik karena terdapat berbagai 
warna warni dari bahan-bahan yang digunakan. Secara keseluruhan, unsur rupa pada 
Meron sudah cukup menarik. Tiap-tiap bagian Meron memiliki bentuk dan fungsi 
yang berbeda tersebut saling terkait dan memberikan kesan utuh dan harmonis. 
Kedua, fungsi Meron terbagi menjadi 3, yaitu: fungsi fisik sebagai perwujudan dari 
eksistensi adat yang telah ada dan mendarah daging pada masyarakat di Desa 
Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, fungsi sosial yaitu menumbuhkan 
semangat kegotongroyongan antar warga, fungsi budaya yang terlihat pada 3 bagian, 
(1) Bagian mustaka mencerminkan posisi dari seorang pemimpin suatu kaum. Jagoan 
yang dipasang pada mustaka mencerminkan sifat gagah dan berani sehingga dapat 
menggambarkan sifat seorang perwira. Masjid dijadikan sebagai simbol tempat 
ibadah umat Islam, (2) Bagian gunungan dilatarbelakangi oleh kepercayaan animisme 
dan dinamisme, yang kini telah bergeser yaitu dianggap sebagai bentuk simbolisasi 
rasa syukur terhadap nikmat dan tingginya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. (3) 
Bagian ancak yaitu pada ketiga tingkatannya melambangkan cipta, rasa dan karsa 
untuk meraih ketentraman hidup. Disarankan Kepala Desa Sukolilo Kecamatan 
Sukolilo Kabupten Pati untuk tetap menjaga dan melestarikan adat atau tradisi yang 
sudah ada agar warisan leluhur tidak punah seiring kemajuan zaman. Bagi 
masyarakat, terutama yang beragama Islam agar lebih mengoptimalkan peran 
sertanya pada penyelenggaraan tradisi Meron serta mampu mengambil sisi positif 
dari adanya pelaksanaan tradisi Meron tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam kebudayaan, adat 

istiadat, dan agama. Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai 

masyarakat “ Bhineka”. Dengan adanya kebhinekaan tersebut, maka tiap-tiap suku 

bangsa memiliki ciri-ciri khusus yang dapat membedakan antara suku yang satu 

dengan suku yang lain, demikian juga dengan suku Jawa yang memiliki kebudayaan 

yang khas serta keunikan tersendiri, terutama dalam bidang Ritual seperti adanya 

tradisi upacara-upacara yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sebagai 

pengungkapan rasa budayanya (Budiono, 2000:88). 

Wujud budaya bangsa dapat dilihat dari kehidupan ritual yang dijadikan 

sebagai pedoman untuk bersikap, berperilaku dalam menjalani kehidupan. Hampir 

setiap kegiatan selalu dilandasi dengan dengan upacara ritual dalam kegiatan mata 

pencaharian, adat istiadat, perkawinan, tata cara penguburan, selamatan, dan 

kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kebudayaan, ada, berkembang, dan dibakukan dalam 

tradisi-tradisi sosial suatu masyarakat. Kebudayaan menjadi milik masyarakat yang 

dipergunakan secara bersama sebagai pedoman atau kerangka acuan warga 

masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai tingkah laku yang bertalian dengan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Triyanto, 2008:8).  
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Triyanto, (2008:28) mengemukakan kesenian sebagai salah satu unsur 

kebudayaan sesungguhnya merupakan simbol yang merefleksikan atau 

mengekspresikan kebudayaan itu sendiri. Semua bentuk seni beserta ekspresi estetik 

yang hadir dan berkembang dalam setiap kebudayaan, cenderung berbeda dalam 

corak dan ungkapan, dan mempunyai ciri khas masing-masing yang unik. Perbedaan 

corak dan ungkapan tidak hanya menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan estetik 

saja, tetapi juga terkait secara integral dengan pemenuhan kebutuhan primer dan 

sekunder. Pada masyarakat primitif ekspresi estetik terkait dengan adat istiadat, 

kebutuhan ekonomi, dan religi (Nooryan dalam Dharsono 2007:114). 

Pandangan masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan terhadap perkembangan 

dan sistem budayanya. Pendapat Niels Mulder (dalam Dharsono, 116:2007) berkaitan 

dengan perkembangan dan sistem budaya masyarakat, memberi pernyataan bahwa 

kebudayaan berkembang bersifat berkelanjutan dan ajeg (continue) dalam bahasa 

Jawa dikenal dengan istilah alon-alon waton kelakon. Memahami kebudayaan pada 

dasarnya memahami masalah makna, nilai dan simbol yang dijadikan acuan oleh 

sekelompok masyarakat pendukungnya. Kemudian akan menjadi acuan dan pedoman 

bagi kehidupan masyarakat dan sebagai simbol, pemberian makna, model yang 

ditransmisikan melalui kode-kode simbolik. Pengertian kebudayaan tersebut 

memberikan konotasi bahwa kebudayaan sebagai ekspresi masyarakat berupa hasil 

gagasan dan tingkah laku manusia dalam komunitasnya (Dharsono, 2007:126). 

Salah satu budaya itu adalah upacara tradisi Meron yang ada di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. Meron adalah suatu ritual atau tradisi yang dilaksanakan 
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setiap tanggal 12 Maulid, dengan tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi 

Muhammad SAW. Tradisi ini mirip dengan Grebeg Maulid (Sekatenan) yang ada di 

Keraton Yogyakarta maupun di Keraton Surakarta. Kebudayaan yang melekat pada 

masyarakat Desa Sukolilo merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan 

membentuk ciri khas tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari acara tradisi Meron, yang 

dalam acara tersebut terdapat berbagai hal yang menarik pada saat arak-arakan, yang 

menjadi pusat perhatian dalam acara tersebut adalah meronnya itu sendiri yang 

berupa bangunan dan terdapat berbagai hiasan. Bukan hanya itu saja dalam arak-

arakan juga terdapat acara-acara lain seperti leangleong, drumband, tarian-tarian. 

Pasar malem untuk meramaikan acara tersebut.  

Perlengkapan yang diarak saat upacara tradisi Meron berlangsung disebut 

Meron. Meron dalam bahasa Kawi diartikan gunungan. Meron diartikan gunungan 

karena bentuknya yang menjulang tinggi. Meron yang terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu Ancak, Gunungan dan Mustaka dilengkapi dengan berbagai uborampe atau 

kelengkapan bahan yang oleh masyarakat dipersepsikan memiliki makna-makna 

filosofis dan pedagogis dalam kehidupan ( Zuhdi, 2005:6).  

Claire Holt (dalam Dharsono 2007:133) menuliskan bahwa pandangan 

masyarakat Jawa, gunung yang kelihatan tinggi dengan puncak-puncaknya yang 

tertutup awan, menyimpan banyak misteri dan dianggap memiliki keajaiban oleh 

manusia di zaman dahulu, sehingga gunung dianggap sebagai sesuatu yang keramat, 

dan masih dikeramatkan sampai kini. Gunung menurut kepercayaan masyarakat 

(terutama Jawa) adalah jembatan dunia atas dan dunia bawah, oleh karenanya tempat-



4 

 

 

 

tempat pemujaan didirikan ditempat yang tinggi, atau diciptakan berbagai prototipe 

gunung yang disebut gunungan (tiruan gunung) sebagai jebatan trasendental antara 

dunia atas dan dunia bawah. 

Masyarakat awam pada umumnya belum banyak mengetahui secara jelas 

tentang makna, nilai dan simbol yang terkandung dalam Meron yang digunakan pada 

arak-arakan Tradisi Meron tersebut. Dalam Meron terdapat berbagai perlengkapan 

bahan yang disusun menjadi mirip dengan gunungan. Penyusunan bahan meron yang 

memiliki aturan dan tidak sembarangan dalam penataannya menggunakan aturan 

yang sudah ada sejak jaman dulu. Struktur penyusunan dan unsur-unsur estetik dalam 

kaidah Jawa sangat jelas diterapan. Pemaparan tentang makna, nilai dan simbol 

perlengkapan dari setiap bahan yang digunakan perlu diperkenalkan pada masyarakat 

luas, sehingga perlengkapan yang digunakan pada Meron saat arak-arakan tradisi 

Meron tidak dipandang sebatas bentuk fisiknya saja. Setiap bahan yang digunakan 

mempunyai makna yang sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

perlengkapan tersebut menjadi salah satu tuntunan perilaku. Untuk mengetahui 

berbagai makna, nilai dan simbol yang terdapat pada perlengkapan arak-arakan, 

khususnya yang dipakai dalam tradisi Meron, diperlukan suatu kajian empiris. 

Hal yang menarik dari tradisi Meron yang digunakan dalam perayaan maulid 

Nabi adalah Meron yang diarak saat perayaan tersebut. Perlengkapan yang digunakan 

oleh masyarakat dalam tradisi Meron memiliki makna, nilai dan simbol yang 

berbeda-beda dan terdiri dari beberapa susunan yang unik. Selain itu juga penyusunan 

bahan-bahan tersebut sampai membentuk Meron juga memiliki atauran-aturan khusus 
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yang menarik untuk diketahui. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti ingin 

mengkaji secara lengkap tentang bentuk estetik dan fungsinya perlengkapan atau 

bahan yang digunakan dalam arak-arakan Tradisi Meron tersebut. Untuk membahas 

penelitian ini dengan judul, “Meron Sebagai Karya Seni Rupa: Kajian Nilai Estetik 

dan Fungsinya dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Desa Sukolilo Pati”.  

1.2   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana nilai estetik Meron dalam tradisi perayaan maulid Nabi di Desa 

Sukolilo Pati? 

(2) Apa fungsi Meron dalam tradisi perayaan maulid Nabi di Desa Sukolilo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Ingin menjelaskan nilai estetik Meron dalam Tradisi perayaan maulid Nabi di 

Desa Sukolilo Pati 

(2) Ingin memahami dan menjelaskan fungsi Meron dalam Tradisi perayaan maulid 

Nabi di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua kalangan 

khususnya masyarakat Kota Pati. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Sebagai berikut. 

(1) Manfaat Teoritis 

  Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memperkaya 

konsep nilai estetik dan fungsi seni dalam konteks hasil budaya masyarakat.  

(2) Manfaat Praktis 

 Secara praktis hasil penelitian tentang sumber gagasan, estetika, fungsi dan 

makna yang terkandung dalam tradisi Meron di desa Sukolilo diharapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. 

1.4.2.1 Bagi Lembaga Pendidikan 

  Hasil penelitian ini dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk 

menambah referensi pengetahuan dan wawasan mengenai tradisi yang ada di Desa  

Sukolilo. 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat  

  Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkenalkan Kota Pati, 

khususnya desa Sukolilo dan kebudayaan Meron dalam memperingati kelahiran Nabi 

Muhammad SAW sebagai kajian keislaman dan kebudayaannya. 
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1.4.2.3 Bagi Dinas pariwisata 

  Dapat menjadikan upacara Tradisi Meron sebagai wahana untuk promosi 

wisata guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA  

2.1.1 Kajian Penelitian yang Relevan 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pramudyani (2011), yang 

berjudul “Upacara Tradisi Meron Relevansinya dengan Kehidupan Masyarakat 

Desa Sukolilo Kabupaten Pati”, menyimpulkan bahwa (1) Upacara tradisi Meron 

di Desa Sukolilo dilihat dari bentuk fisik maupun serimonialnya memiliki fungsi 

manifes dan laten. (2) Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tradisi Meron 

yaitu nilai historis, sosial, religius, paedagogis, dan nilai estetis. (3) Perubahan 

nilai-nilai dalam upacara tradisi Meron terjadi karena adanya globalisasi dan 

modernisasi, tetapi esensi bentuk dan prosesinya tetap dipertahankan keasliannya 

hanya acara-acara tambahan seperti keramaian/hiburan, perayaan pasar malam 

mengalami perubahan. (4) Keberadaan upacara Meron sangat relevan dengan 

kehidupan masyarakat karena terinkulturasi dan menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat yang tidak terpisahkan. Keberadaan upacara Meron mampu menjadi 

pendorong meningkatkan pembangunan kehidupan masyarakat di berbagai bidang 

yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pramudyani (2011) dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang  tradisi Meron, perbedaannya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pramudyani (2011) mengkaji tentang 
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relevansi Tradisi Meron terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian ini 

mengkaji tentang nilai dan fungsi estetik pada tradisi Meron. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fahrida (2012), yang berjudul 

“Aspek Pendidikan Nilai Religius Dalam Pelaksanaan Tradisi Meron (Studi 

Kasus di desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”, menyimpulkan 

bahwa sejarah munculnya tradisi Meron pada masa pemerintahan kesultanan 

Mataram (permulaan abad 17) dimana saat itu prajurit ingat bahwa setiap tanggal 

12 Maulud Nabi Muhammmad SAW, untuk itu diadakan upacara sekaten di Desa 

Sukolilo sebagai adat kesultanan setiap tahunnya. Perlengkapan yang digunakan 

pada tradisi Meron antara lain jagoan/masjid, karangan bunga, ampyang, cucur, 

once, ancak yang berisi nasi ruroh dan buah-buahan. Pelaksanaan tradisi antara 

lain Meron yang telah dibuat sehari sebelumnya setelah sembahyang dzuhur 

Meron diarak menuju tempat masing-masing sepanjang jalan raya berjarak ±1 km 

antarujung. Perangkat Desa beserta Kepala Desa bersama-sama menuju halaman 

masjid besar untuk pelaksanaan upacara tradisi Meron. Aspek pendidikan religi 

pada tradisi Meron sebagai perayaan hari lahirnya Nabi Muhhammad SAW serta 

untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Fahrida (2012) dengan penelitian ini yaitu sama-

sama mengkaji tentang tradisi Meron, perbedaannya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Fahrida (2012) mengkaji tentang aspek religius yang tercermin 

dari pelaksanaan tradisi Meron, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang nilai 

dan fungsi estetik pada tradisi Meron. 
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2.2 LANDASAN TEORETIS  

2.2.1  Konsep Seni Rupa 

Seni yang dalam bahasa inggris disebut “art” berasal dari bahasa latin disebut 

“ars” atau dalam bahasa yunani disebut “techne” atau “technelogos” yang berarti 

keahlian atau teknologi. Pada zaman Yunani kuno, teknologi berarti suatu 

perbincangan atau wacana di bidang seni baik seni murni atau seni pakai (Rondhi, 

2002:5). 

Achdiat (dalam Soedarso, 2006) berpendapat bahwa seni adalah kegiatan 

rohani manusia yang merefleksikan realitas atau kenyataan dalam suatu karya 

yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan 

pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Seni sering dikategorikan 

sebagai persepsi dan perasaan yang unik atau khas. Seni adalah suatu bentuk 

kegiatan manusia yang memberikan suatu imajinasi sebagaimana tampak pada 

setiap karya seni baik seni rupa, musik, tari, maupun teater (Rondhi, 2002:5). 

Seni merupakan usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang 

menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan dalam arti bentuk yang dapat 

membingkai perasaan keindahan dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan 

apabila dapat menangkap harmoni atau suatu kesatuan dari bentuk yang disajikan 

(Herbert  Read dalam Dharsono, 2004:2). Susanto (2002:354) menambahkan 

bahwa seni merupakan karya manusia yang meng komunikasikan pengalaman-

pengalaman batinnya, pengalaman batin tersebut disajikan secara indah atau 

menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula bagi manusia lain 

yang mengamatinnya.  
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Kesenian dapat dikatakan sebagai salah satu unsur kebudayaan maka karya 

seni adalah produk atau hasil salah satu kreativitas kebudayaan di samping hasil-

hasil kreativitas kebudayaan yang lainnya (Triyanto, 2013: 16). Berbeda dengan 

hasil kreativitas kebudayaan lainnya, karya seni memiliki ciri tersendiri yaitu 

perwujudan senantiasa dikemas melalui pertimbangan-pertimbangan dan kaidah-

kaidah estetis. Penggunaan kaidah-kaidah estetis inilah yang menyebabkan 

perwujudan seni memiliki citarasa keindahan. Karena itu tidaklah mengherankan 

jika secara umum orang mengatakan bahwa seni senantiasa identik dengan 

keindahan atau seni adalah perwujudan perasaan akan keindahan itu sendiri. Seni 

adalah aktivitas manusia yang mengandung kenyataan, bahwa seseorang dengan 

sadar melalui bantuan simbol-simbol eksternal tertentu menyatakan perasaan yang 

pernah dialaminya kepada orang lain dan bahwa orang lain tersebut lalu 

kejangkitan oleh perasaan ini dan juga mengalaminya (Dharsono, 2004: 76). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni merupakan 

usaha manusia untuk menciptakan suatu bentuk yang dapat meng komunikasikan 

perasaan atau pengalaman batin seorang seniman kepada masyarakat lainnya 

(penikmat seni) dan dapat menimbulkan keindahan yang merangsang timbulnya 

pengalaman batin bagi pengamatnya. Dengan demikian seni dapat menggerakan 

jiwa manusia karena seni mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman 

tertentu yang dialami oleh seniman seolah dirasakan pula oleh pengamatnya, hal 

tersebut dapat terjadi apabila pengamat dapat menangkap pesan yang berusaha 

dikomunikasikan seorang seniman melalui karyanya. 

Menurut Suhernawan dan Ardya (2010:5) pembagian seni secara umum 

berdasarkan penikmatnya dibagi menjadi lima cabang yaitu seni rupa, seni musik, 



 

 

 

 

12 

seni tari, seni teater, dan seni sastra. Seni rupa sendiri secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi seni murni dan seni terapan. Seni terapan adalah karya 

seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu tanpa melepas aspek tertentu. 

Seni terapan meliputi seni grafis, seni keramik, desain produk, dan desain 

arsitektur. Sedangkan seni murni yaitu bentuk seni rupa yang diciptakan dengan 

lebih mengutamakan unsur ekspresi jiwa pembuatnya tanpa 

mencampuradukannya dengan fungsi atau kegunaan tertentu. Seni murni ini 

diantaranya adalah seni lukis dan seni patung.  

Menurut Rondhi (2002:6) seni dapat diklasifikasikan berdasarkan media 

yang digunakan yaitu seni rupa, seni musik, seni tari dan seni sastra. Seni rupa 

adalah seni yang menggunakan unsur-unsur rupa sebagai media ungkapnya. 

Unsur-unsur rupa melihat kasat mata atau unsur yang dapat dilihat oleh indera 

penglihatan. Unsur-unsur tersebut antara lain garis, bidang, bentuk, ruang, warna, 

dan tekstur. Unsur-unsur tersebut bukan sekedar kumpulan bagianbagian yang 

tidak bermakna tetapi merupakan sebuah susunan yang dibuat sesuai dengan 

prinsip tertentu. Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian yang berwujud 

pasti dan diklasifikasikan kedalam bentuk gambar, lukis, patung, kriya, dan 

multimedia. 

Seni rupa sebagai salah satu cabang kesenian memiliki peranan yang 

cukup penting di dalam kehidupan manusia. Seni rupa merupakan salah satu 

kesenian yang mengacu pada bentuk visual atau sering disebut bentuk 

perumpamaan, yang merupakan susunan atau komposisi atau satu kesatuan dari 

unsur-unsur rupa (Dharsono 2007:69). 
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Karya seni rupa dilihat dari dimensinya dapat dibagi menjadi dua yaitu 

karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimens. Rondhi (2002:13) 

mengungkapkan bahwa karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang 

hanya memiliki ukuran panjang dan lebar atau hanya bias dilihat dari satu arah 

pandang. Contoh karya seni dua dimensi yaitu seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, 

poster, dan berbagai desain grafis lainya.  

Kemudian karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang 

mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi atau karya yang mempunyai volume 

dan menempati suatu ruang (Rondhi, 2002:13). Contoh karya seni rupa tiga 

dimensi yaitu seni patung, seni kriya, seni keramik, arsitektur dan berbagai desain 

produk.  

Pengelompokan lain jenis seni rupa dapat dilihat dari fungsinya sebagai 

berikut. Pertama seni murni (fine art) adalah karya seni rupa yang dibuat semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan artistik. Orang menciptakan karya seni murni 

umumnya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan cita rasa estetis. 

Kebebasan berekspresi dalam seni murni sangat diutamakan. Bentuk karya seni 

berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai artistik yang tergolong 

dalam seni musrni adalah seni lukis, seni patung, seni grafis dan sebagian seni 

kerajinan (Rondhi, 2002:14). 

Kedua seni terapan atau seni pakai adalah karya seni rupa yang dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan praktis. Contohnya seni terapan yaitu : arsitektur, 

poster, keramik, baju, sepatu dan lain sebagainya. Dalam pembuatan seni pakai 

biasanya fator kegunaan lebih diutamakan dari pada faktor keindahan atau faktor 
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arsitekturnya. Bentuk karya seni menyesuaikan dengan kegunaannya (Rondhi, 

2002:14).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni adalah 

sebuah keterampilan dalam menciptakan sebuah produk keindahan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam memberikan rasa kepuasan tersendiri dan sebagai 

sarana ekspresi atau komunikasi melalui sebuah pengalaman estetis. Seni yang 

merupakan salah satu hasil atau wujud dari kebudayaan terbagi menjadi beberapa 

jenis berdasarkan media yang digunakan yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan 

seni sastra. Seni Rupa adalah sebuah konsep atau nama untuk salah satu cabang 

seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa yaitu garis, bidang, bentuk, 

tekstur, ruang dan warna. Unsur-unsur rupa tersebut tersusun menjadi satu dalam 

sebuah pola tertentu. Bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur 

rupa yang tersusun dalam sebuah struktur atau komposisi yang bersatu menjadi 

sebuah karya seni. Seni rupa dilihat dari dimensinya dapat dibagi menjadi dua 

yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Sedangkan seni rupa 

dilihat dari fungsinya dibagi menjadi dua yaitu seni murni dan seni terapan. 

2.2.2   Nilai Estetik Seni Rupa 

Kata atau istilah nilai, sesungguhnya bukan suatu yang bersifat kuantitatif atau 

menunjuk pada suatu yang bersifat konkret, melainkan menunjuk pada suatu yang 

bersifat kualitatif dan abstrak. Nilai dalam bahasan ini bukan score, yang 

berfungsi sebagai angka yang menandai prestasi seseorang seperti yang tertera 

dalam rapot atau laporan hasil belajar, melainkan harga atau sifat-sifat/ hal-hal 

yang penting atau berguna bagi manusia (Triyanto: 2013). 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah suatu sifat kualitatif yang dipercayakan kepada suatu benda yang dianggap 

baik dan memiliki kemampuan untuk memuaskan keinginan manusia dan menjadi 

penyebab ketertarikan minat seseorang atau golongan. Dengan demikian nilai 

bukan merujuk pada nilai yang berdasarkan kuantitas saja, melainkan kualitas 

yang dimilikinya. 

Menurut Triyanto (2013:16-19) nilai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang 

memiliki harga tertentu, nilai intrinsik terletak pada bentuk fisiknya (benda). 

Sedangkan nilai ekstrinsik adalah kualitas atau harga yang berada di luar atau di 

balik perwujudan fisik, kualitas atau harga ini merupakan sesuatu yang tidak 

konkret, yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran atau informasi yang 

berharga.  

Estetika merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan dan filsafat, kata 

estetika dikutip dari bahasa Yunani aisthetikos, atau aisthanomai yang berarti 

mengamati dengan indera (lexicon Webster Dic dalam Triyanto, 2013:1). Menurut 

Kuypers (dalam Triyanto, 2013), estetika dikutip dari bahasa Yunani “aesthesis” 

yang berarti penginderaan atau pengamatan. Mengacu kepada pokok kata tersebut 

berikut maknanya maka orang memberi arti estetika adalah segala sesuatu yang 

ada kaitannya dengan pengamatan. Estetika tidak hanya membicarakan keindahan 

saja, melainkan sudah meliputi hal-hal lain seperti seni dan pengalaman estetis.  

Pada dasarnya estetik merupakan hasil pengamatan terhadap hal-hal, 

terutama terhadap segala hal yang kaitannya dengan keindahan. Oleh karena itu 

estetika mempelajari dan mengkaji tentang keindahan, seni, nilai estetis dan 
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pengalaman estetis. Nilai estetis timbul pada suatu karya seni karena pada suatu 

hubungan antar elemen karya yang membentuk kesatuan organisasi dan harmonis.  

Menurut (Rondhi, 2002:31-35), bentuk karya seni rupa adalah sebuah 

komposisi dari unsur-unsur rupa, yakni garis, bidang, warna, gelap-terang, tekstur 

dan ruang.  

1) Garis  

Garis merupakan unsur rupa yang paling sederhana setelah titik. Garis 

adalah unsur rupa yang hanya memiliki dimensi satu yaitu dimensi panjang. Garis 

dikenal dengan bentuknya yang memanjang (Rondhi, 2002:31). Menurut Sunaryo 

(2002:8) ditinjau dari segi jenisnya terdapat garis lurus, garis lengkung, garis 

zigzag atau garis tekuk. Dari segi arah ada garis tegak, garis datar, dan garis 

silang.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa garis merupakan 

salah satu unsur rupa yang memiliki bentuk lurus, melengkung, zigzag, tegak, 

datar maupun silang. 

2) Bidang atau raut  

Istilah raut sering kali dipadankan dengan kata bangun, bidang, dan 

bentuk. Dalam kamus, bangun berarti bentuk, rupa, wajah, perawakan. Sedangkan 

kata bidang berarti permukaan rata dan tentu batasnya (Sunaryo, (2002:9). Raut 

dapat dibedakan menjadi raut geometris, raut organis, raut bersudut banyak, dan 

raut tak beraturan.  

Berdsarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang merupakan 

pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang 
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melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar, serta memiliki 

ukuran. 

3) Warna 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, nilai gelap terangnya. Warna berkaitan langsung 

dengan perasaan dan emosi. Warna benda-benda yag kita lihat sesungguhnya 

adalah pantulan cahaya yang menimpanya, karena warna merupakan unsur cahaya 

(Sunaryo, 2002:12). Warna yang bersumber dari cahaya disebut warna aditif, 

warna-warna pigmen disebut warna subtraktif.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa warna pada 

dasarnya merupakan kesan yang ditimbulkan akibat pantulan cahaya yang 

mengenai permukaan suatu benda. Pada karya seni rupa, warna dapat berwujud 

garis, bidang, ruang dan nada gelap terang. 

4) Gelap Terang  

Cahaya yang bersasal dari matahari selalu berubah-ubah intensitas maupun 

sudut jatuhnya. Cahaya menghasilkan bayangan dengan keanekaragaman 

kepekatanya yang mengenai bagian benda sehingga tampak terang. Ungkapan 

gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan yang dinyatakan 

dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang sangat 

terang, sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap 

(Sunaryo, 2002:19-20). Unsur gelap terang biasanya digunakan untuk 

memperkuat kesan tiga dimensi suatu bentuk, mengilusikan kedalaman ruang, dan 

menciptakan kesan kontras atau suasana tertentu.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur gelap 

terang merupakan kondisi dimana suatu objek memiliki tingkat intensitas cahaya 

yang berbeda pada setiap bagiannya, dimana adanya perbedaan intensitas cahaya 

ini akan menimbulkan kesan mendalam pada objek tersebut. 

5) Tekstur  

Tekstur adalah sifat permukaan. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan 

yang memberikan kesan kasar, halus, polos, bercorak, mengkilat, buram, keras 

atau lunak pada permukaan tersebut (Sunaryo, 2002:17). Dari berbagai tekstur ada 

yang bersifat nyata dan semu. Tekstur semu dapat salah satunya berupa batik yang 

17 dihasilkan dari corak, warna dan jenis kainnya. Permukaannya sendiri halus 

dalam rabaan tetapi dalam warna dan motif memberi kesan kasar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tekstur merupakan 

sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah 

karya seni rupa yang halus, kasar, atau mengkilat ketika diraba dan dilihat. 

6) Ruang  

Ruang, jika dalam karya seni 3 dimensi bisa dirasakan langsung oleh sang 

penikmat tersebut, seperti halnya dengan ruangan dalam rumah, ruangan gedung 

dan lain sebagainya. Sedangkan dalam karya seni rupa 2 dimensi ruang hanya 

bersifat semu karena didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, pipih, 

menjorok, cekung, cembung, dekat, jauh dan lain sebagainya (Rondhi, 2002:36). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang 

merupakan sebuah bidang yang diperluas dalam arah yang berbeda dari arah 
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asalnya. Sebuah ruang sangat berhubungan dengan volum, titik, garis dan bidang 

adalah unsur pembentuk ruang. 

Penyusunan unsur rupa menjadi sebuah karya seni harus berdasarkan 

prinsip prinsip tertentu. Menurut Sunaryo (2002:31-39), prinsip-prinsip seni 

tersebut adalah: kesatuan (unity), keserasian (harmony), keseimbangan (balance), 

irama (rytme), proporsi dan dominasi (pusat perhatian).  

1) Kesatuan  

Sunaryo (2002:31) menjelaskan bahwa kesatuan merupakan prinsip 

pengorganisasian unsur rupa yang paling mendasar. Tujuan akhir dari prinsip 

desain yang lain adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. 

Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh jumlah bagian-

bagiannya. Masing-masing bagian saling terkait untuk membentuk suatu kesatuan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesatuan (unity), 

dalam karya seni rupa menunjukkan keterpaduan berbagai unsur (fisik dan non 

fisik) dengan karakter yang berbeda dalam sebuah karya. Unsur yang berpadu dan 

saling mangisi akan mendukung terwujudnya karya seni yang indah. 

2)  Keserasian  

Keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 

satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. 

Susunan yang harmonis menunjukan adanya keserasian dalam bentuk raut dan 

garis, ukuran, warna dan tekstur. Semua berada pada kesatupaduan untuk 

memperoleh makna atau tujuan (Sunaryo, 2002:32).  
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keserasian 

merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur rupa walaupun 

berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Tujuan keserasian adalah menciptakan 

keselarasan dan keharmonisan dari unsur-unsur yang berbeda agar mencapai 

makna dan tujuan yang diharapkan. 

3) Keseimbangan  

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan 

pengauran bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian, sehingga susunan 

dalam keadaan seimbang (Sunaryo, 2002:39). Komposisi yang baik harus 

seimbang. Ada berbagai jenis keseimbangan diantaranya ada simetris, asimetris, 

dan radial. Keseimbangan dapat ditentukan oleh aspek berat, daya tarik, dan 

kontras.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan 

merupakan susunan unsur-unsur yang berbeda atau berlawanan tetapi memiliki 

keterpaduan dan saling mengisi atau menyeimbangkan. Keseimbangan ini ada 

yang simetris, yaitu menunjukkan atau menggambarkan beberapa unsur yang 

sama diletakkan dalam susunan yang sama (kiri-kanan, atas-bawah, dll.) dan ada 

pula yang asimetris yaitu penyusunan unsurnya tidak ditempatkan secara sama 

namun tetap menunjukkan kesan keseimbangan. 

4)  Irama  

Irama merupakan pengaturan unsur rupa secara berulang dan 

berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah gerak yang 

menjadikan keterpaduan bagian-bagiannya. Perulangan yang teratur dapat 
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mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan arah yang ditata (Sunaryo, 

2002:35).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa irama timbul dari 

penyusunan atau perpaduan unsur-unsur seni dalam sebuah komposisi. Kesan 

gerak dalam irama tersebut dapat bersifat harmoni dan kontras. 

5)  Proporsi  

Proporsi mengacu antara perbandingan ukuran antar bagian satu dengan 

keseluruhan. Seperti perbandingan antara ukuran luas, kedalaman, tinggi dan 

lebarnya (Sunaryo, 2002:35).  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proporsi yaitu 

membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian lainnya secara 

keseluruhan. 

6) Dominasi  

Menurut Sunaryo (2002: 36) dominasi disebut juga klimaks  atau 

emphasis, dan ada pula yang menyebutkan center of interest, yang kesemuanya 

bermakna sama, yaitu pengaturan unsur-unsur yang saling berkaitan oleh unsur 

atau bagian yang lebih dapat menguasai unsur-unsur di sekitarnya. Dengan kata 

lain bagian atau bagian-bagian yang menguasai dalam suatu susunan dan menjadi 

tekanan dan merupakan bagian pokok atau utama sebagai pusat perhatian.  

Beberapa cara yang dapat diwujudkan untuk membuat suatu karya yang 

mengutamakan prinsip dominasi yaitu melalui: perbedaan, pengecualian, 

pengelompokan, dan pengaturan arah. 
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1) Perbedaan yaitu, suatu unsur di antara unsur-unsur dapat menciptakan 

dominasi. Misal: dalam  penyusunan raut - raut  organis, terdapat raut 

geometris, akan dapat menarik perhatian sebagai raut yang utama.  

2) Pengecualian yaitu, cara membuat unsur utama menampakkan kelainan atau 

penyimpangan. 

3) Pengelompokan merupakan pengaturan unsur-unsur yang berkelompok di 

antara pengaturan unsur-unsur yang menyebar, atau sebaliknya, yang dapat 

menjadi pusat perhatian. 

4) Pengaturan arah yaitu, dalam pengaturan unsur-unsur diarahkan pada suatu 

arah tertentu sehingga arahan itu menjadi pusat perhatian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dominasi 

merupakan salah satu unsur dalam seni rupa yang memiliki ciri khas yang sangat 

menonjol atau berbeda dibandingkan dengan unsur-unsur lain yang ada di 

sekitamya 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai estetis 

adalah suatu nilai keindahan yang dipercayakan kepada suatu benda yang 

memiliki kemampuan untuk memuaskan keinginan manusia yang erat sekali 

hubungannya dengan selera dan cita rasa. Nilai estetika dari suatu karya seni dapat 

dinikmati dengan adanya unsur-unsur rupa dan prinsip komposisi. Dengan adanya 

unsur-unsur dan komposisi tersebut diharapkan dapat mengerti dan memahami 

nilai yang terkandung di dalam maupun di luar dari karya seni itu sendiri. 
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2.2.3 Estetika Jawa  

2.2.3.1 Konsep Estetika Jawa 

Kebudayaan Jawa sebagai subbagian kebudayaan Nusantara memiliki sistem 

pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang khas untuk pedoman warga masyarakat 

pendukungnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di 

dalamnya adalah kebutuhan kesenian atau pengakuan rasa keindahan. Sistem-

sistem itu, langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, menjadi sumber 

dasar yang melandasi, menjiwai, memotivasi, mempengaruhi, atau menjadi 

standardisasi, dalam memenuhi kebutuhan ekspresi seni warga masyarakat. Dalam 

kekhasan budaya itu, sebagai subbagian kebudayaan Nusantara yang bercorak 

ketimuran, orientasi utamanya, secara tradisional, masih tetap bersifat mistis-

religius. Apa lagi jika dikaitan dengan corak kehidupan masyarakat yang agraris, 

orientasi budaya yang bersifat mistis-religius, sampai sekarang masih dapat 

dirasakan, ditelusuri, atau dilihat dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat 

jawa  

Untuk membicarakan konsep estetika Jawa, sesungguhnya secara 

tradisional, banyak sumber nilai-nilai budaya yang dapat diungkap dan 

dikonstruksi untuk dijadikan sebagai wacana dalam melihat dan memahami 

masalah yang berkenaan dengan keindahan atau kesenian Jawa. Dalam 

pembahasan ini akan dibahas tiga nilai budaya Jawa yang dapat dipakai sebagai 

wacana untuk membangun konsep estetika Jawa. Tiga sumber nilai budaya yang 

dimaksudkan itu adalah nilai budaya kosmologis, klasifikasi simbolik, dan 

orientasi kehidupan orang Jawa (Iswidayati dan Triyanto, 2007). 
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Pertama, sesuatu yang indah itu, dalam pandangan budaya jawa, jika 

memperlihatkan adanya nilai keteraturan. Nilai keteraturan itu bukan hanya dalam 

kaitan dengan masalah keindahan atau kesenian saja, namun dalam segala hal 

orng Jawa harus bisa hidup teratur. Dengan kata lain seseorang belum dapat 

dikatakan njawani jika tidak teratur, semrawut, dan acak-acakan. Untuk dapat 

memperoleh kesejahteraan atau keselamatan, maka segala sesuatu harus dilakukan 

atau dibuat secara teratur. Pandangan ini sesungguhnya bersumber dari nilai 

budaya kosmologis, yakni pengetahuan atau pandangan orang Jawa tentang jagad 

raya atau alam semesta (Iswidayati dan Triyanto, 2007). 

Istilah kosmos dan jagad decara sederhana adalah alam semesta yang 

teratur.  Berkenaan dengan kosmologis, Suparlan (dalam Iswidayati dan Triyanto, 

2007) mengemukakan bahwa alam semesta (kosmologi) ini oleh orang Jawa 

dianggap sebagai suatu wadah (tempat tau benda) dengan batas yang sudah 

tertentu. Di dalam wadah itu terdapat isi, yaitu unsur-unsur yang dapat dilihat di 

dunia nyata misalnya antara lain: flora, fauna, gunung,dan manusia. Para dewa, 

mahluk halus atau kekuatan sakti atau gaib lainya yang memiliki sifat-sifat baik 

dan membawa keberuntungan atau bersifat jelek mengakibatkan kerugian dan 

penderitaan manusia didunia adalah unsur-unsur yang tidak dapt dilihat yang 

mendiami dunia gaib (lihat Suseno dalam (Iswidayati dan Triyanto, 2007). 

Kehidupannya senantiasa terkait erat dengan alam raya. Orang Jawa, tidak 

mungkin memisahkan suatu yang sakral dari yang profan, yang bersifat adikodrati 

dan yang yang berakar pada dunia nyata dari yang berakar pada alam semesta. 

Kehidupan alam semesta merupakan suatu yang teratur dan bertingkat hierarkis. 

Manusia memiliki kewajiban moral menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup 

dengan segala tatanannya yang dilambangkan dalam susunan alam semesta. 
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Melawan tatanan merupakan suatu dosa dan skaligus mengacaukan keselarasan 

dan keseimbangan yang akan membawa suatu penderitaan (Mulder, dalam 

(Iswidayati dan Triyanto, 2007). 

Alam semesta adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan terkait dengan hidup 

manusia, terutama dengan unsur-unsur kehidupan. Agar hidup manusia selamat ia 

harus bisa memahami alam semesta sebagai simbol kekuasaan Tuhan. Dalam 

kaitannya dengan hal ini Purwanto (2005:145) dalam (Iswidayati dan Triyanto, 

2007). mengemukakakn bahwa kehidupan masyarakat jawa sebagai masyarakat 

agraris, menjaga hubungan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dengan 

lingungan menjadi sebuah keharusan. Lingungan tersebut dapat berupa 

lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk tuhan yang mengatur dirinya.  

Idealnya kehidupan manusia Jawa, diyakini sebagai ukurannya, ialah apabila 

menusia dapat menyatuan diri dengn ketentuan-ketentuan Tuhan (manunggaling 

kawulo lan Gusti). Konsep inilah yang menjadi inti pandangan kosmologis dalam 

kehidupan masyaraat Jawa (Iswidayati dan Triyanto, 2007). 

Pandangan orang Jawa dalam melihat, memahami, dan berperilaku juga 

ber orientasi terhadap budaya sumbernya. Pandangan tersebut memiliki tiga nilai 

budaya Jawa yang dapat dipakai sebagai wacana untuk membangun konsep 

estetika Jawa, yaitu kosmologis suatu kajian tentang kosmos yang berkaitan 

dengan kosmogsni atau mite mengenai penciptaan dunia atau alam semesta dan 

manusia, berasal dari kata kosmos adaah alam semesta yang teratur 

Koentjaraningrat (1984) dalam (Iswidayati dan Triyanto, 2007). Sesuatu yang 

indah dalam budaya Jawa, jika memperlihatkan adanya nilai keteraturan, dalam 

segala hal orang Jawa harus dapat hidup teratur. Untuk memperoleh kesejahteraan 

atau keselamatan, maka segala sesuatunya harus dilakukan secara teratur. 
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Pandangan demikian menyiratkan pengertian bahwa alam semesta ini berada 

dalam suatu keteraturan dan kesatuan atas semua unsur-unsur yng ada didalamnya 

(Iswidayati dan Triyanto, 2007).  

Kedua, klasifikasi simbolik merupakan nilai kehidupan itu tedapat atau 

terletak pada sesuatu yang diposisikan sesuai dengan peran, fungsi atau 

kategorinya. Hal ini sejalan dengan ungkapan tradisional Jawa empan papan, 

yang memiliki arti segala sesuatu dilakukan, ditempatkan dan diposisikan tidak 

pada tempatnya, atau tidak sesuai dengan peran, fungsi atau kategorinya, maka 

sebaik apapun itu akan menjadi jelek, tidak layak atau ora pantes. Hal ini dapat 

dilihat dalam sistem klasifikasi simbolik, sistem ini mengatur posisi, peran atau 

pembagian sesuai dengan apa yang secara tradisional terjadi dalam kehidupan 

masyarakat Jawa. Orang seringkali melakukan penggolongan atau mengklasifikasi 

sikap dan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap bermakna dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidup menurut kebudayaannya. Dalam kaitan dengan 

kesenian, sistem kategori tersebut menjadi penting terutama untuk menentukan 

tata ruang, tata waktu, tata rupa dan warna, tata tutur kata (unggah-ungguh basa) 

(Iswidayati dan Triyanto, 2007). 

Ketiga, orientasi nilai kehidupan budaya Jawa adalah keindahan suatu hal 

atau karya seni, haruslah memperlihatkan nilai harmoni. Nilai harmoni akan 

memberikan kesan tenang, tentram, damai, cocok, selaras, serasi dan seimbang 

dalam persepsi estetis seseorang yang menikmatinya. Harmoni merupakan salah 

satu orientasi penting kehidupan orang Jawa yang harus dapat diimplementasikan 

dalam seluruh aspek kehidupannya. Harmoni menjadi penting dalam upaya 

mendapatkan kesan kesatuan antar aspek atau unsur yang ada dalam suatu gejala 

kesenian. Jadi ciri estetika Jawa mencakupi tiga aspek penting, yakni aspek 
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keteraturan, pemanfaatan atau penempatan, dan harmoni. Konsep ini dalam 

konteks ideal yang bersumber dari pandangan tradisional budaya kosmologis, 

klasifikasi simbolik, dan orientasi nilai kehidupan budaya Jawa (Iswidayati dan 

Triyanto, 2007). 

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik estetika Jawa terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek keteraturan, 

pemanfaatan atau penempatan, dan harmoni (dari pandangan tradisional budaya 

kosmologis, klasifikasi simbolik, dan orientasi nilai kehidupan budaya Jawa). 

Kemudian aspek keteraturan, aspek harmoni, aspek simbolistik, aspek filosofis 

atau tuntunan, serta aspek tontonan atau bentuk. 

2.2.4  Fungsi Karya Seni Rupa 

Fungsi adalah peran atau tugas yang harus dimainkan oleh suatu bagian dalam 

sebuah sistem atau tugas bagian dalam sebuah struktur. Fungsi mempunyai 

pengertian yang cukup luas yang meliputi kegunaan yang bersifat fisik sampai 

dengan yang non fisik. Fungsi benda tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya tetapi 

juga dari aspek nonfisiknya. Sebuah benda disebut fungsional jika ada kesesuaian 

19 baik fisik maupun nonfisik atau antara tubuh dan pikiran. Contohnya arsitektur 

yang baik bukan hanya memiliki kecocokan dengan tubuh pemakainya tetapi juga 

dengan pikiranya (Arnheim dalam Rondhi, 2002:15). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008: 420) fungsi adalah manfaat, guna dari suatu benda. 

2.2.4.1 Fungsi Fisik 

Fungsi fisik suatu karya seni adalah kegunaan karya seni untuk hal-hal yang 

bersifat praktis. Karya seni terdiri atas unsur fisik atau bentuk dan unsure non fisik 
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atau pesan. Fungsi fisik berarti fungsi bentuk karya seni sedangkan fungsi non 

fisik berarti fungsi ekspresinya (Rondhi, 2002:16). 

Fungsi fisik suatu karya seni tampak sekali pada seni terapan meskipun 

karya seni murni juga mempunyai fungsi fisik. Luisan sebagai seni murni dan 

arsitektur sebagai seni terapan, keduanya dapat berfungsi simbolis namun hanya 

arsitektur yang nampak sekali fungsi fisiknya. Karya seni dapat dipandang sebagai 

wadah dan alat (Feldman, 1967). Sebagai wadah, karya seni dapat terbuat dari apa 

saja yang penting dapat menampung gagasan penciptanya. Sedangkan sebagai alat 

kekuatan material tidaklah menjadi hal utama karena yang terpenting adalah 

tersalurkan gagasan senimannya. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi fisik lebih mengarah 

kepada kegunaan dari terciptanya suatu karya seni. Karya tersebut digunakan 

sebagai penanda adanya karya seni. 

2.2.4.2 Fungsi Sosial 

Karya seni termasuk seni rupa juga mempunyai fungsi sosial sepanjang karya 

tersebut diciptakan untuk penonton. Fungsi sosial seni biasanya ditandai dengan 

(1) cenderumg dicari dan digunakan untuk mempengaruhi perilaku publik atau 

kelompok manusia, (2) diciptakan untuk dilihat dan digunakan terutama dalam 

situasi publik, dan (3) mengekspresikan atau mendeskripsikan aspek sosial yang 

merupakan kebalikan dari aspek atau pengalaman individu (Feldman, dalam 

Rondhi, 2002:17). 

Karya seni rupa yang diciptakan untuk propaganda atau untuk kepentingan 

publik antara lain seperti seni reklame atau poster tentang bahaya “narkoba” atau 
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poster tentang pelestarian lingkungan. Patung monument yang dibuat untuk 

memperingati seorang tokoh atau peristiwa tertentu juga dapat dipandang sebagai 

yang berfungsi sosial. Demikian juga karya kartun atau karikatur pada majalah 

atau surat kabar umumnya berfungsi sebagai media komunikasi sosial. Karya seni 

yang diciptakan untuk mempengaruhi perilaku kolektif berarti karya tersebut 

berfungsi sosial. Karya seni yang bertema keagamaan juga bisa disebut sebagai 

seni yang berfungsi sosial. Fungsi sosial merupakan sebuah tanggung jawab 

artistik seniman kepada kelompoknya. Seniman, memainkan peran penting dalam 

pengembangan kelompok masyarakat (Rondhi, 2002:17). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial lebih 

mengarah sebagai media daya tarik untuk mempengaruhi penonton, dimana suatu 

karya seni biasanya dapat mendatangkan banyak orang yang ingin melihat karya 

seni tersebut. 

2.2.4.3 Fungsi  Budaya  

Fungsi kebudayaan yang paling utama yakni untuk dapat mempelajari warisan 

yang berasal dari nenek moyang kita, apakah warisan itu baik untuk 

dipertahankan atau mesti diperbarui atau mesti kita tinggalkan ketika itu merusak 

(Dharsono, 2007:190).  

Budaya dan unsur-unsur yang terdapat didalamnya itu terkait oleh waktu 

dan bukanlah menjadi kuntitas yang tetap utuh. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi dan media sosial, karya seni rupa juga semakin efektif dalam 

penyampain nilai-nilai budaya. Budaya akan tetap berubah, seberapa lamban pun 

dari perubahan tersebut (Dharsono, 2007:190). 
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Menurut Simuh (1988:131) teori fungsional struktural kebudayaan 

berfungsi untuk memelihara seluruh proses dalam masyarakat. Pertama-tama 

kebudayaan berfungsi mempersatukan masyarakat dan menciptakan stabilitas. Hal 

itu terwujud melalui kesediaan masyarakat untuk menerima nilai-nilai inti sebagai 

pedoman kehidupan bersama. Lebih lanjut kebudayaan memungkinkan 

masyarakat memenuhi berbagi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhsn fisiknya 

mauun non-fisiknya. Kebudayaan terdiri dari empat wujud. Kempt wujud 

kebudayaan itu semuanya merupakan kebutuhan masyarakat.  

1) Wujud pertama kebudayaan berupa benda fisik, terutama 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik masyarakat.  

2) Wujud kedua kebudayaan berupa sistem sosial, terutama 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan untuk menata kehidupan 

bersama. 

3) Wujud ketiga kebudayaan berupa sistem budaya berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan emosional-spiritual (makna hidup). 

4) Wujud keempat kebudayaan berupa nilai budaya atau terutama 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan identitas diri kelompok 

masyarakat.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi budaya dalam hal ini 

adalah sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat tentang kebudayaan yang 

diwariskan oleh nenek moyang untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik, 
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kebutuhan bersama dimasyarakat, kebutuhan emosional-spiritual dan kebutuhan 

identitas diri pada kelompok masyarakat.  

2.2.5 Konsep Tradisi 

Istilah “tradisi” secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu 

nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga 

kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat 

tertentu. 

Menurut khasanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti 

adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang berturun-temurun dari nenek 

moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata 

traditum, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke 

msa sekarang (Bahwani, 1993; 23-24). 

Tradisi (bahasa latin: tradition, “diteruskan”) atau kebiasaan. Sedangkan 

secara epistimologi atau secara istilah, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan 

untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau gama yang sama. Hal yang 

paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari 

generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu 

tradisi dapat punah (Swidarto, 2007:7). 

Dalam pengertian lain tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari 

nenek moyang) yang masih dijalankan dalam msyarakat. Tradisi merupakan roh 

dari kebudayaan. (http;//jalius12.wordpress.com/2009/10/06/tradisional). Tanpa 

tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi 
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hubungan antara individu dengan masyarakat bisa harmonis. Dengan tradisi 

system kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada 

harapan suatau kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi 

tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya (Asri 

Rahmaningrum, 2015:29). 

Ada beberapa pendapat lain para ahli tentang pengertian tradisi. Misalnya 

menurut soerjono Soekamto (1990:181) tradisi adalah perbuatan yang dilakukan 

berulang–ulang di dalam bentuk yang sama. Kemudian menurut W.J.S. 

Poerwadarminto (1976:1568) tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, 

kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang. 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan tradisi adalah 

segala sesuatu perbuatan seperti kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang 

dan dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama. 

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa 

sekarang. Ia menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi-

kegenerasi, dan wujudnya masih dan hingga sekarang. Oleh karena itu (Pranowo, 

dalam Dharsono 2007:8) secara ringkas menyatakan bahwa tradisi adalah sesuatu 

yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Jadi di dalam 

tradisi ada dua hal yang penting, yaitu pewarisan dan kontruksi. Pewarisan 

menunjuk kepada proses penyebaran tradisi dari masa ke masa, sedangkan 

kontruksi menunjuk kepada proses pembentukan atau penanaman tradisi kepada 

orang lain.  
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Konsep upacara terutama pada upacara adat tradisional atau upacara 

keagamaan merupakan suatu upacara yang harus dilakukan oleh masyarakat 

pendukungnya sesuai dengan aturan-aturan adat yang ada dalam masyarakat 

pendukung adat tersebut. Mengenai fungsi upacara, Merton (dalam Dharsono 

2007:80) menyatakan sebagai berikut : 

“Upacara mungkin memenuhi fungsi laten itu, yakni memperkokoh 

identitas kelompok melalui suatu peristiwa periodik, ketika para warga 

yang terpencar berhimpun guna melakukan kegiatan kelompok secara 

bersama…. Oleh sebab itu, dengan menerapkan konsep fungsi laten secara 

sistematis tampaknya perilaku irrasional adakalanya ternyata menyandang 

fungsi positif bagi kelompok. Dengan fungsi laten ini kita tidak akan 

terburu-buru menyimpulkan bahwa jika suatu kegiatan dalam sebuah 

kelompok tidak berhasil melaksanakan maksud nominalnya, maka 

kelestarian kegiatan itu hanya dapat dikomentari sebagai “inertia survival” 

atau manipulasi oleh sub group yang kuat dalam masyarakat”. 

 

Secara umum upacara merupakan salah satu unsur dari sistem religi. Unsur 

dan sistem religi adalah (1) sistem keyakinan, (2) sistem upacara, (3) kelompok 

pendukung upacara (umat). Sistem keyakinan merupakan substansi jiwa dari suatu 

upacara, yang merupakan salah satu perwujudan dari gagasan upacara. Sistem 

upacara menyangkut tempat, cara, alat upacara, waktu upacara dan perilaku 

berdasarkan peran dalam upacara. Sedangkan kelompok upacara adalah para 

pelaku upacara yang bisa terdiri dari satu orang saja, beberapa orang, keseluruhan 

warga dusun atau desa, para anggota dari satu atau beberapa kelompok pendukung 

upacara dan seterusnya. 
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2.2.5.1 Macam-macam Tradisi 

Menurut Koentjaraningrat (1985: 27), tradisi terbagi menjadi 2 macam, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Tradisi Ritual Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat 

dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang 

dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual 

keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan 

tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan 

tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. 

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan 

unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran 

tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk 

hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang 

bertakwa kepada Tuhannya, beradab, dan manusiawi yang berbeda dengan cara-

cara hidup hewan dan makhluk gaib yang jahat dan berdosa. Agama-agama lokal 

atau agama primitive mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama 

tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan 

sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. 
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Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik 

setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Ritualagama yang terjadi di 

masyarakat diantaranya yaitu: 

a. Suronan 

Tradisi suronan atau lebih dikenal ritual satu suro merupakan tradisi yang 

lebih dipengaruhi oleh hari raya Budha dari pada hari raya Islam. Tradisi ini 

banyak dirayakan oleh masyarakat yang anti Islam. Pertumbuhan beberapa sekte 

anti Islam yang bersemangat sejak masa perang serta munculnya guru-guru 

keagamaan yang mengkhatbahkan perlunya kembali kepada adat Jawa yang asli, 

yaitu melalui slametan satu sura. 

Satu sura biasanya diperingati pada malam hari setelah Maghrib pada hari 

sebelum tanggal satu. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat 

matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Masyarakat 

Jawa memiliki banyak pandangan mengenai satu sura tergantung dari daerah 

masing-masing. Tradisi-tradisi tersebut di antaranya tapa bisu, kungkum, 

tirakatan (tidak tidur semalam). 

b. Saparan 

Saparan yang lebih dikenal dengan istilah rebo wekasan merupakan ritual 

keagamaan yang dilakukan di hari rabu yang terakhir dari bulan sapar (sebutan 

bulan kedua menurut kalender Jawa) atau ṣaffar (sebutan bulan kedua dari 

penaggalan Hijriyyah). Rebo wekasan ini dirayakan oleh sebagian umat Islam di 

Indonesia, terutama di Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, 
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Jawa Tengah, Jawa Tmur, DIY, dan mungkin sebagian kecil masyarakat 

Nusantara Tenggara Barat. 

c. Muludan 

Dua belas mulud merupakan hari dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan 

dan meninggal dunia. Selamatan ini disebut muludan, karena merupakan nama 

bulan tersebut, mulud juga diambil dari istilah arab maulud yang berarti kelahiran. 

muludan ini biasanya melakukan kegiatan pembacaan berzanji yang isinya tidak 

lain adalah biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan adapula yang 

menambah dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti menampilkan kesenia 

Hadrah atau pengumuman hasil berbagai lomba. 

Peringatan maulud Nabi Muhammad SAW bukan merupakan kesemarakan 

seremonial belaka, tetapi sebuah momen spiritual untuk mentasbihkan beliau 

sebagai figur tunggal yang mengisi pikiran, hati, dan pandangan hidup umat Islam 

dan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan serta penghormatan kepada 

sang utusan Allah SWT, karena berkat jasa beliau Nabi Muhammad SAW agama 

Islam sampai kepada seluruh umat manusia. 

Berkenaan dengan muludan ini dibeberapa kraton dirayakan pesta sekaten dan 

upacara grebeg mulud. Upacara ini terjadi di masjid dan halaman kraton 

Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Upacara ini dilaksanakan selama tujuh hari, 

yaitu sejak tanggal 5 mulud (rabiul awal) sore hari samapi tanggal 11 mulud 

(rabiul awal) tengah malam. Seperangkat gamelan dimainkan pada tanggal 11 

mulud sejak jam enam pagi hingga jam dua belas malam tanpa henti, dan menjadi 

tontonan orang-orang yang datang dari berbagai pelosok desa maupun kota. Pada 
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malam sebelas mulud, Sultan Yogyakarta dan Sunan Sunan Surakarta yang 

diiringi oleh para pembesar dan pengawal kraton masing-masing berjalan dalam 

suatu prosesi menuju ke masjid untuk melakukan sembahyang, mendengarkan 

khatbah, dan akhirnya makan bersama. 

Puncak dari perayaan sekaten ini adalah saat dibagikannya makanan keramat 

yang dinamakan gunungan kepada rakyat, yang terdiri atas 10 sampai 12 tumpeng 

raksasa, masing-masing tingginya dua meter dengan hiasan indah yang terdiri dari 

uborampenya.Konon upacara ini merupakan kreasi dari para wali sebagai media 

dakwah dalam upaya menarik orang Jawa masuk Islam. Kata sekaten berasal dari 

syahadatain, dua kalimat syahadat yang diucapkan sebagai tanda persaksian 

bahwa seseorang dinyatakan sebagai pemeluk agama Islam. 

d. Rejeban 

Ritual ini sebagai perayaan isra‟ mi‟raj Nabi Muhammad SAW, yaitu 

perjalanna Nabi menghadap Tuhan dalam satu malam. Peringatan ini tidak jauh 

berbeda dengan muludan. Umat muslim memandang peristiwa Isra‟ mi‟raj 

sebagai salah satu peristiwa yang penting, karena pada saat itulah beliau mendapat 

perintah untuk menunaikan shalat lima waktu sehari semalam. 

e. Ruwahan 

Ruwahan diambil dari kata ruwah yaitu nama bulan kalender Jawa, yang 

berasal dari kata arwah yaitu jiwa orang yang sudah meninggal. Ruwahan juga 

dikatakan permulaan puasa yang disebut dengan megengan. Ritual agama ini 
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diadakan oleh meraka yang setidaknya salah satu dari orang tuanya sudah 

meningga 

f. Syawalan 

Satu syawal sebagai akhir puasa yang disebut dengan burwah. Nasi kuning 

dan sejenis telur dadar adalah hidangan spesialnya. Hanya orang-orang yang 

berpuasa yang dianjurkan melakuikan selamatan ini, tetapi orang-orang yang tidak 

berpuasapun ikut mengadakannya. Tradisi selanjutnya yaitu terdapat di tanggal 

delapan yang disebut dengan kupatan. Hanya mereka yang mempunyai anak kecil 

yang meninggal dunia yang dianjurkan untuk mengadakan selamatan ini, akan 

tetapi dalam kenyataanya selamatan ini tidak begitu sering diadakan. 

Tradisi kaum muslimin di pantura (pantai utara) pulau Jawa menjadi catatan 

penting yaitu mulai dari Banten, sebagian Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, 

Semarang, Jepara, dan Rembang yang mayoritas orang-orang NU, berlaku bodo 

kupat (Hari Raya Ketupat). 

g. Besaran 

Bulan Żulhijjah atau Besar terdapat perayaan Idul Adha dengan upacara 

penyembelihan hewan korban. Terdapat upacara grebeg besar semacam sekaten 

sebagai menyongsong Hari Raya Idul Adha, sebagaimana yang dilaksanakan di 

Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak (Amin, 

2000: 136) 
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2) Tradisi Ritual Budaya 

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara 

yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam 

perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiaanya, atau juga upacara-

upacara yang berkaitan dengan aktif itas kehidupan sehari-hari dalam mencari 

nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang 

berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai 

keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan 

sebagainya. Diantara ritual budaya yang terdapat di masyarakat yaitu, sebagai 

berikut: 

a. Upacara Tingkeban  

Yaitu salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasala dari 

kata pitu yang artinya tujuh, karena tradisi ini diselenggarakan pada bulan ketujuh 

kehamilan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara tingkeban ini di dalamnya 

disamping bersedekah juga diisi pembacaan do‟a, dengan harapan si bayi dalam 

kandungan diberikan keselamatan serta ditakdirkan selalu dalam kebahagiaan 

kelak di dunia.  

Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja dilakukan setelah dewasa 

akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam Rahim ibu. Tingkeban dalam tradisi 

santri yaitu dengan pembacaan perjanjen dengan alat musik tamburin kecil. 

Nyanyian ini dibawakan oleh empat orang dan di hadapan mereka duduk sekitar 
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12 orang yang turut menyanyi. Nyanyian perjanjen ini sesungguhnya merupakan 

riwayat Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari kitab Barzanji 

b. Upacara Perkawinan 

Upacara ini dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang 

berumah tangga. Selamatan yang dilakukan berkaitan dengan upacara perkawinan 

ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum aqad 

nikah, pada tahap aqad nikah, dan tahap sesudah nikah (ngundhuh manten, resepsi 

pengantin). Upacara aqad nikah dan resepsi terdapat perbedaan waktu 

pelaksanaannya, dapat berurutan dan terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan 

dilakukan beberapa kali selamatan, seperti pada saat ngundhuh manten, 

pembukaan nduwe gawe, ditandai dengan selamatan nggelar klasa, dan pada saat 

mengakhirinya dilakukan selamatan mbalik klasa. 

c. Selamatan Kematian  

Selamatan kematian adalah selamatan untuk mendo‟akan orang yang telah 

meninggal. Upacara ini didahului persiapan penguburan orang mati, yaitu dengan 

memandikan, mengkafani, mensalati, dan pada akhirnya menguburkan (bagi 

Muslim). Selanjutnya selamatan ini dilaksanakan pada hari pertama, ketiga, 

ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan hari ulang tahun kematiannya. Selamatan 

untuk memperingati orang meninggal biasanya disertai membaca dzikir dan 

bacaan kalimah toyyibah (tahlil). Sehingga selamatan ini biasa disebut juga 

tahlilan. 
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d. Ruwatan  

Ruwatan merupakan upacara adat yang bertujuan membebaskan seseorang, 

komunitas, atau wilayah dari ancaman bahaya. Inti upacara ini sebenarnya adalah 

do‟a, memohon perlindungan dari ancaman bahaya seperti bencana alam, juga 

do‟a memohon pengampunan, dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan yang 

dapat menyebabkan bencana. Upacara ini berasal dari ajaran budaya Jawa kuno 

yang bersifat sinkretis, namun sekarang diadaptasikan dengan ajaran agama. 

Ruwatan bermakna mengembalikan ke keadaan sebelumnya, maksudnya keadaan 

sekarang yang kurang baik dikembalikan ke keadaan sebelumnya yang baik. 

Makna lain ruwatan adalah membebaskan orang atau barang atau desa dari 

ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi, jadi bisa dianggap upacara ini 

sebenarnya untuk tolak bala‟. 

e. Upacara Bersih Desa 

Upacara bersih desa merupakan selamatan yang berhubungan dengan 

pengkudusan dan pembersihan wilayah. Clifford Greertz menuliskan bahwa yang 

ingin dibersihkan adalah roh-roh jahat atau roh-roh yang berbahaya dengan 

mengadakan selamatan, dimana hidangan dipersembahkan kepada danyang desa 

(roh penjaga desa) di tempat pemakamannya. Sesaji berasal dari kewajiban setiap 

keluarga untuk menyumbangkan makanan. Upacara ini dilaksanakan di makam 

danyang, sedangkan bagi masyarakat muslim kuat, upacara bersih desa 

dilaksanakan di masjid. Pelaksanaan bersih desa selalu diadakan pada bulan selo, 

bulan kesebelas tahun Qomariyah, tetapi tiap-tiap desa mengambil hari yang 

berbeda sesuai dengan tradisi setempat. Desa yang kuat santrinya, bersih desa bias 
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berlangsung di masjid dan seluruhnya terdiri atas pembacaan doa. Upacara bersih 

desa juga ada yang dilaksanakan setelah panen padi, sehingga bersih desa juga 

dimaknai sebagai ungkapan syukur atas panen padi. 

f. Selamatan Weton (Hari Kelahiran)  

Selamatan weton yaitu selamatan yang diselenggarakan untuk memperingati 

hari kelahiran. Selamatan weton berbeda dengan hari ulang tahun tradisi orang-

orang barat. Selamatan wetondalam tradisi Jawa didasarkan pada hari dan pasaran 

menurut tahun qamariyah, sedangkan perayaan ulang tahun didasarakan pada 

tanggal dan bulan menurut syamsiyah. 

g. Selamatan Sedekah Bumi 

Selamatan sedekah bumi yaitu berhubungan dengan pengkudusan 

perhubungan dalam ruang, dengan merayakan dan memberikan batas-batas 

kepada salah satu dasar kesatuan teritorial struktur orang Jawa-Desa. Selamatan 

ini diadakan setahun sekali, pada masing-masing desa mengambil bulan dan hari 

yang berbeda-beda sesuai denga tradisi setempat. 

2.2.5.2 Fungsi Tradisi 

Menurut Sztompka (2007: 74-75) suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi 

masyarakat sebagai berikut. 

1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut 

kiniserta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun 

menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi 
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seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam 

tindakan kini dan untuk membangun masa depan. 

2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan 

demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan 

tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di 

masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah 

menerima sebelumnya.  

3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau 

anggotanya dalam bidang tertentu. 

4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut. 

Nilai estetik Meron dalam tradisi perayaan maulid Nabi di Desa Sukolilo Pati 

dapat ditunjukkan melalui bentuk-bentuk bagian Meron itu sendiri. Meron memiliki 

tiga bagian pokok: yaitu Mustaka, Gunungan (nduwuran) dan Ancak. Nilai estetik 

yang dapat ditemukan pada Meron meliputi bentuk hiasan yang dipasang pada 

Meron seperti hiasan bunga yang dirangkai, bentuk ancak yang menyerupai candi, 

dan berbagai bentuk geometri jika meron digambarkan secara manual. Perpaduan 

warna Meron juga dinilai cukup menarik karena didalamnya terdapat berbagai warna 

yang kontras namun tetap cantik dilihat seperti pada mustaka perpaduan warna 

bunga-bunga yang melingkar, bagian jago hitam dan putih serta pada gunungan 

perpaduan warna putih dan merah pada ronce dan ampyang juga cucur menjadi padu 

padan yang menarik. Selain itu warna pada ancak ada yang di cat putih dan coklat 

serta hiasan-hiasan yang berada di dalamnya Secara keseluruhan, unsur rupa pada 

Meron dinilai sudah cukup padu. Hal ini dapat dilihat pada tiga bagian utama dari 

Meron, yaitu pada mustaka, gunungan dan ancak. Meskipun ketiga bagian Meron 

tersebut sekilas terlihat memiliki bentuk sederhana, akan tetapi membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk menyiapkan dan pengerjaannya. Masing-masing bagian 
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Meron yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda tersebut saling terkait dan 

memberikan kesan utuh dan harmonis.  

Fungsi Meron dalam tradisi perayaan maulid Nabi di Desa Sukolilo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terbagi menjadi 3. yaitu fungsi fisik, sosial dan 

budaya. Fungsi fisik meron merupakan perwujudan dari eksistensi adat yang telah 

ada dan melekat pada masyarakat di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati.selain itu juga meron digunakan sebagai penanda adanya tradisi meron tersebut. 

Tradisi Meron juga dilakukan sesuai dengan warisan dari leluhur, maksudnya 

masyarakat tidak diperkenankan merubah unsur-unsur pembangun dari Meron 

tersebut, baik peralatan maupun waktu penyelenggaraan. Fungsi sosial Meron yaitu 

menumbuhkan semangat kegotongroyongan antarwarga. Sikap kegotong-royongan 

terlihat dari sikap masyarakat yang saling membantu dalam proses tradisi Meron, 

mulai dari proses persiapan hingga pasca pelaksanaan Tradisi Meron.  

Fungsi budaya Meron sebagai cara melestariankan tradisi yang sudah ada di 

sukolilo pati. Tradisi meron merupakan tradisi masyarakat sukolilo yang 

menggunakan meron sebagai uborampe dalam perayaan maulid nabi Muhammad. 

Tradisi meron merupakan tradisi yang patut dilestarikan karena memiliki dampak 

positif bagi masyakat sukolilo. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran nabi 

Muhammad SAW, tradisi meron juga digunakan sebagai bentuk rasa syukur atas 

segala rahmat rejeki kesehatan dan keselamatan semua masyarakat sukolilo sehingga 

bisa melaksanakan tradisi meron. 

Meron yang terbagi menjadi 3 memiliki arti simbolik, yaitu pada mustaka, 

gunungan dan ancak. Pada bagian mustaka mencerminkan posisi dari seorang 

pemimpin suatu kaum. Jagoan yang dipasang pada mustaka mencerminkan sifat 
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gagah dan berani sehingga dapat menggambarkan sifat seorang perwira. Mesjid yang 

dipasang pada mustaka dijadikan sebagai simbol tempat ibadah umat Islam. 

Pembuatan gunungan dilatarbelakangi oleh kepercayaan terhadap animisme dan 

dinamisme yang telah melekat kuat pada nenek moyang masyarakat Jawa, khususnya 

Jawa Tengah. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, penggunaan gunungan 

sudah mengalami akulturasi dengan budaya Islam. Gunungan pada tradisi Meron 

tidak lagi dianggap sebagai persembahan untuk leluhur melainkan sebagai bentuk 

simbolisasi rasa syukur masyarakat Sukolilo terhadap nikmat dan tingginya 

kekuasaan Tuhan yang maha Esa. Pada gunungan terdapat 3 unsur pembangun, 

meliputi ampyang, once dan cucur. Ampyang memiliki fungsi budaya sebagai 

pelindung diri, Cucur mencerminkan bulatnya tekat dan keteguhan niat, dan once 

melambangkan kesucian dan ketulusan.  

Makna pada ancak yang terdiri dari 3 tingkatan yaitu untuk mencapai 

kehidupan yang mulia, rukun dan tentram harus berlatih untuk menyeimbangkan 

cipta, rasa dan karsa. Pada bagian ancak terdapat sego ruruh, buah-buahan, ron 

wandhira dan mancungan. Sego ruruh memiliki nilai budaya yaitu mencerminkan 

sifat santun yang seharusnya dimiliki masyarakat. Sedangkan woh-wohan atau buah-

buahan yang berjumlah 5 melambangkan rukun islam yang terdiri dari lima (5) rukun 

yaitu, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji (bagi yang mampu). Lima macam woh-

wohan yang mencerminkan jumlah rukun Islam tersebut mengandung pesan kepada 

masyarakat yang memeluk agama Islam agar senantiasa taat dan melaksanakan 

kelima rukun islam dengan sebaik-baiknya agar senantiasa mendapat ketenangan, 

ketentramandan kedamaian. Ron wandhira digunakan sebagai simbol dari kerukunan 

yang terjalin erat antara seluruh masyarakat Sukolilo sebagaimana kebiasaan 

masyarakat Jawa yang pada dasarnya peduli dan mementingkan kepentingan 
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bersama. Mancungan dijadikan sebagai simbol yang mencerminkan dari tombak. 

Simbol tombak tersebut sebagai pengingat yang dihubungkan dengan upaya 

pertahanan diri agar masyarakat senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu dan 

melawan segala bentuk perbuatan tercela dengan menambah keimanan dan 

melakukan hal-hal terpuji sebagai senjatanya.  

5.2. Saran 

Berdasarkan pengamatan yang didapat dalam penelitian Tradisi Meron, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupten Pati untuk tetap 

menjaga dan melestarikan adat atau tradisi yang sudah ada agar warisan leluhur 

tidak punah seiring kemajuan zaman. 

2. Bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam agar lebih mengoptimalkan 

peran sertanya pada penyelenggaraan tradisi Meron serta mampu mengambil sisi 

positif dari adanya pelaksanaan tradisi Meron tersebut. 
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