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Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus-menerus 

hingga sekarang. Tradisi mengandung nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat 
kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu 
implementasi dari tradisi ini terdapat dalam pelaksanaan upacara tradisi Metri 
Desa di desa Limbangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Upacara 
tradisi Metri Desa ini sudah dilakukan secara turun-temurun, dari jaman dahulu 
sampai sekarang.  

Upacara tradisi Metri Desa merupakan upacara pemberian sesaji kepada 
Kyai dan Nyai Danyang Limbangan. Tujuan dari upacara tersebut, sebagai 
ungkapan rasa terima kasih kepada para leluhur yang selalu menjaga dan 
melestarikan lingkungan hidup desa. Selain itu, upacara tersebut merupakan 
ungkapan rasa syukur kepada tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam 
semesta dengan segala isinya.  

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) mengungkap 
bentuk-bentuk upacara tradisi Metri Desa, (2) mengungkap fungsi upacara tradisi 
Metri Desa bagi masyarakat pendukungnya, (3) mengungkap makna simbolik 
upacara tradisi Metri Desa, dan (4) mengungkap nilai-nilai pendidikan dalam 
upacara tradisi Metri Desa.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
dengan pendekatan folklor. Sumber data diperoleh dari juru kunci dan para 
informan yang mengetahui tentang tradisi Metri Desa, datanya berupa informasi 
tentang tradisi Metri Desa.Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian hasil analisis datanya dengan 
analisis naratif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Metri Desa memiliki 
bentuk, fungsi, makna dan nilai-nilai pendidikan. Fungsi upacara tradisi Metri 
Desa bagi masyarakat pendukungnya, yaitu (1) fungsi integritas sosial dapat 
dilihat dari adanya keteraturan hubungan sosial antar anggotanya, sehingga terjadi 
interaksi yang efektif dan tertib, (2) kesempatan perbaikan sosial dapat dilihat dari 
usaha perdagangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai wujud 
perjuangan kelas sosial, (3) fungsi pewarisan norma sosial diperlihatkan lewat 
simbol atau lambang yang mengandung norma atau aturan-aturan yang 
mencerminkan nilai atau asumsi yang baik dan apa yang tidak baik, sehingga 
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dapat dipakai sebagai social control dan pedoman berperilaku bagi masyarakat 
pendukung upacara Metri Desa, (4) fungsi pelestarian budaya dan hiburan dalam 
upacara tradisi Metri Desa  yaitu mencerminkan budaya lokal yang harus tetap 
dijaga, digunakan sebagai kekayaan khasanah daerah. Makna simbolik upacara 
tradisi Metri Desa yaitu permohonan keselamatan, keberkahan rezeki, serta 
ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yanga Maha Esa atas segala nikmat yang 
diberikannya. Nilai-nilai pendidikan dalam upacara tradisi Metri Desa terdiri dari 
(a) nilai pendidikan ketuhanan wujudnya mendidik berdoa dan bersykur, (b) nilai 
pendidikan sosial wujudnya gotong-royong, dan berbagi rezeki kepada orang lain, 
(c) nilai pendidikan budi pekerti wujudnya menghormati leluhur, menghargai 
orang lain, kerukunan, dan tanggung jawab.  

Saran yang dapat disampaikan adalah (1) sebaiknya  generasi muda 
dapat mewujudkan rasa kecintaaannya terhadap tradisi Metri Desa melalui 
perilaku hormat serta menjalankan tradisi warisan leluhurnya dengan baik setiap 
tahunnya, (2) sebaiknya dinas pariwisata ikut berperan dalam melestarikan 
upacara tradisi Metri Desa supaya dapat dikemas menjadi aset pariwisata.           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




