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ABSTRAK 

Kurniawan, Restu. 2011. Lamating Kewan Pada Masyarakat Desa Sunggingsari 
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Skripsi. Pendidikan 
Bahasa Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan 
Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Sri Prastiti 
Kusuma A, pembimbing II : Drs. Sukadaryanto, M. Hum. 

Kata kunci : Lamating kewan, Desa Sunggingsari 

 Lamating kewan merupakan kepercayaan terhadap simbol-simbol 
kehidupan yang dihasilkan melalui tingkah laku hewan (kewan). Pada 
kepercayaan lamating kewan masyarakat mempercayai bahwa hewan mampu 
memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan. Masyarakat Desa 
Sunggingsari masih eksis menggunakan kepercayaan lamating kewan sebagai 
salah satu cara untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam kehidupan. 
masyarakat juga ada yang  menggunakannya sebagai tuntunan atau pedoman 
dalam kehidupan. 

 Permasalahan yang akan diteliti berhubungan dengan lamating kewan 
yaitu: Simbol dan makna apa sajakah yang terdapat dalam kepercayaan lamating  
kewan pada  masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat Desa Sunggingsari. 
Fungsi apa sajakah yang terdapat dalam kepercayaan lamating kewan pada 
masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat Desa Sunggingsari. 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini yaitu; 1) untuk 
mengungkap simbol-simbol dan makna kepercayaan lamating kewan pada 
masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Sunggingsari 2) .untuk 
mengungkap fungsi yang terdapat dalam kepercayaan lamating kewan pada 
masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Sunggingsari 

 Landasan teori yang digunakan yaitu teori semiotik kultural.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan menggunakan 
pendekatan folklore. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data diperoleh dari beberapa informan yang dianggap memenuhi 
syarat klasifikasi. Sumber data berasal dari masyarakat Desa Sunggingsari. 
Setelah diproleh dari beberapa informan, selanjutnya data diolah dalam proses 
analisis data, yang kemudian diteruskan dengan pemaparan hasil analisis data. 

 Hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan bahwa di masyarakat Desa 
Sunggingsari masih mempercayai dan menggunakan kepercayaan lamating kewan 
dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan ini dianggap merupakan wangsit atau 
pertanda dari Tuhan YME yang menggunakan perantara hewan. Pada  
kepercayaan lamating kewan terdapat simbol-simbol yang dihasilkan dari tingkah 
laku hewan yang kemudian dimaknai oleh masyarakat secara kolektif. 
Kepercayaan lamating kewan di dalamnya juga terdapat beberapa fungsi yaitu 
sebagai proyeksi atau pencerminan angan-angan, sebagai pengesahan pranata 
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lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidik anak, sebagai pengawas dan pemaksa 
agar norma masyarakat dipatuhi. 

 Dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan perlu kiranya dilestarikan 
keberadaan kepercayaan lamating kewan karena merupakan salah satu warisan 
budaya, khususnya budaya Jawa.  Kepercayaan semacam ini merupakan warisan 
dari leluhur yang memiliki fungsi bagi kehidupan. Sudah menjadi kewajiban bagi 
generasi penerus untuk mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang ada di 
dalamnya. Kebenaran dan kepastian dari setiap simbol dan makna yang dihasilkan 
dari kepercayaan lamating kewan kembali lagi kepada Tuhan YME dan 
masyarakat pendukungnya. 
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SARI 

Kurniawan, Restu. 2011. Lamating Kewan Pada Masyarakat Desa Sunggingsari 
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Skripsi. Pendidikan 
Bahasa Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan 
Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Sri Prastiti 
Kusuma A, pembimbing II : Drs. Sukadaryanto, M. Hum. 

Tembung pangrunut : Lamating kewan, Desa Sunggingsari 

 Lamating kewan yaiku salah sijine kapercayan masyarakat kang percaya 
marang pratanda-pratanda urip kang diasilake karo polahe kewan. Ana ing 
kapercayaan lamating kewan masyarakat percaya yen kewan bisa menehi 
pratanda ana ing urip. Masyarakat  Desa Sunggingsari tekan saiki isih 
migunaake lamating kewan kanggo salah sawijining cara supaya oleh dalan urip 
sing luwih mituhu. Masyarakat uga ana kang migunakake kapercayaan iki dadi 
cekelan utawa panutan urip. 

 Perkara kang diteliti ana panaliten iki yaiku; pratanda lan teges apa wae 
kang ana kapercayan lamating kewan masyarakat Jawa, mligine masyarakat 
Desa Sunggingsari. Paedah apa wae kang ana kapercayaan lamating kewan ing 
masyarakat Jawa, mligine masyarakat Desa Sunggingsari. 

 Adedhasar perkara ing dhuwur ancase panaliten iki; 1) kanggo 
jlentrehake pratanda-pratanda lan teges kepercayaan lamating kewan  
masyarakat Jawa, khususe masyarakat Desa Sunggingsari 2) .kanggo jlentrehake 
paedah kang ana ing njerone kapercayaan lamating kewan masyarakat Jawa, 
khususe masyarakat Desa Sunggingsari. 

 Landasan teori kang digunakake yaiku teori  semiotik kultural.  Dene 
metode kang dipigunakake ana ing panaliten iki yaiku metode deskriptif analitik, 
kanthi migunakake pendekatan folklore. Anggone ngumpulake data nganggo cara 
observasi, wawancara, lan dokumentasi. Data dikumpulke saka informan kang 
dianggep duweni syarat kang wis ditemtoke. Sumber data panaliten iki yaiku 
masyarakat Desa Sunggingsari. Sakwise data dikumpulke saka informan, banjur 
data diolah ana ing proses analisis data kanthi migunakake teori kang wis ana 
kanggo mbedah tegese saben pratanda, lan diterusake kanthi jlentrehake kasil 
analisis mau. 

 Asil panaliten nuduhake yen ana ing masyarakat Desa Sunggingsari isih 
padha percaya lan migunakake kepercayaan lamating kewan ana ing urip saben 
dina. Lamating kewan dianggep wangsit utawa pratanda saka Gusti Allah kang 
migunakake perantaraning kewan. Pada  kepercayaan lamating kewan terdapat 
simbol-simbol yang dihasilkan dari tingkah laku hewan yang kemudian dimaknai 
oleh masyarakat secara kolektif. Kepercayaan lamating kewan uga duweni patang 
fungsi yaitu dadi  proyeksi utawa angen-angen masyarakat, dadi alat kanggo 
ngesahake aturan-aturan kabudayan, dadi piranti kanggo nyinaoni anak, lan dadi 
aturan kang bisa ngawasi lan meksa masyarakat. 
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 Saka asil panaliten, pamrayoga kang bisa diwenehke yaiku kudu diuri-uri 
lan dijaga babagan lamating kewan kang wis dadi perangan saka kabudayan asli 
Indonesia, mligine kabudayan Jawa. Kapercayaan lamating kewan kalebu salah 
sijine warisan saka leluhur kang duweni paedah ana ing urip. Wis dadi 
kawajibane wong enom supaya ngerteni lan ngresepi apa sing ana ing njerone 
kabudayan iku. Dene bener lan ora asile bali maneh marang Gusti Kang Maha 
Kuasa lan masyarakate dhewe. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Suatu bangsa manapun, selalu memiliki apa yang dinamakan kebudayaan. 

Kebudayaan lazim disebut sistem budaya. Definisi budaya yaitu keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka memajukan kehidupan 

masyarakat yang menjadikan milik diri manusia  dengan belajar. Kebudayaan sendiri 

dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut dengan akal (Koentjaraningrat 

2004:1). Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, tidak terkecuali 

masyarakat di pulau Jawa. Masyarakat jawa terkenal akan kebudayaannya yang 

sangat beragam dan sampai sekarang pun masih eksis dalam kehidupan masyarakat. 

 Manusia, masyarakat, dan kebudayaan mempunyai kemampuan yang sangat 

menakjubkan. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa manusia, masyarakat, dan 

kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti yang 

utuh. Salah satu dari kemampuan itu adalah untuk meneruskan kebudayaan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya dengan proses pewarisan kebudayaan. Kemampuan 

itu dapat menghemat fikiran dan tenaga manusia untuk menemukan kembali 

kebudayaan yang dihasilkan oleh nenek moyangnya pada masa lampau. Kebudayaan 

yang hidup dalam kehidupan masyarakat biasanya mengandung ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan tradisi. Penelitian  ini akan 
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membahas tentang kebudayaan yang hidup ditengah masyarakat Jawa yang berupa 

sastra lisan (folklor), yaitu tentang sistem kepercayaan masyarakat Jawa terhadap 

keberadaan hewan yang dianggap sebagai pertanda, petunjuk atau isyarat tertentu 

dalam kehidupan yang disebut lamating kewan. 

 Kepercayaan terhadap pertanda hewan masih sangat dipegang teguh oleh 

masyarakat Jawa. Masyarakat menganggap dan mempercayai bahwa hewan memiliki 

pertanda untuk memberikan isyarat  kepada manusia akan hal yang akan terjadi pada 

kehidupan. Hewan diyakini oleh masyarakat Jawa merupakan ciptaan Tuhan yang 

sangat dekat keberadaannya dengan manusia sehingga keberadaan manusia dan 

hewan didunia mempunyai kesinambungan. Kepercayaan terhadap pertanda hewan 

bisa dilihat dari perilaku hewan dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui mimpi. 

Budaya kepercayaan terhadap hewan yang merupakan pertanda dalam kehidupan  

memang merupakan salah satu wujud dari sikap masyarakat Jawa yang memiliki 

budaya kejawen. Budaya  kejawen  adalah suatu tindakan yang selalu menggunakan 

identitas, atribut maupun ritual yang ada di tanah Jawa. Budaya kejawen sendiri 

banyak yang menganggap merupakan sesuatu yang lebih dekat dengan praktek klenik 

atau perdukunan (Kuntowijoyo 2006:11). Pernyataan semacam ini adalah anggapan 

yang salah, karena pada dasarnya kepercayaan semacam ini merupakan budaya 

kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. 
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 Pada kepercayaan lamating kewan tidak semua hewan (kewan) dianggap 

mampu memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan masyarakat. Hewan-

hewan  tertentu saja yang dianggap  mampu memberikan petunjuk atau isyarat dalam 

kehidupan. Hewan yang dipercayai memiliki kelebihan diantaranya manuk prenjak, 

manuk gagak, manuk kedhasih, kupu, pijer, asu, celeng, ula, macan, rayap, tawon, 

cecek, garangan, temonggo dan lainnya. Budaya yang ada ditengah-tengah 

masyarakat pada dasarnya merupakan pengaruh dari budaya yang lahir di keraton 

(budaya besar). Masyarakat kemudian cenderung mengikuti budaya yang ada di 

keraton untuk tetap dilestarikan menjadi budaya masyarakat (budaya kecil). 

 Kepercayaan masyarakat seperti ini merupakan bagian dari folklor yang 

merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang adiluhung atau indah. Seperti 

semboyan “memayu hayuning bawana” yang artinya sebagai keselamatan, keindahan, 

dan menghiasi dunia ini (Suseno 1983:51). Dimana dalam budaya itu terdapat nilai-

nilai budi pekerti, pesan moral, dan simbol-simbol. Masyarakat Jawa sendiri sampai 

saat ini juga masih mempertahankan dan eksis terhadap keberadaan kepercayaan 

lamating kewan, khususnya masyarakat Desa Sunggingsari yang berada di lereng 

Gunung Sumbing. 
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 Desa Sunggingsari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa Sunggingsari berada di 

ketinggian ± 1000 m dari permukaan air laut, dengan luas wilayah 117 Ha. Jumlah 

penduduk pada tahun 2011 sebanyak 2308 jiwa. Secara geografis, sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Caturanom, wilayah timur dengan Desa Gandurejo, wilayah 

selatan dengan Desa Glapansari, dan wilayah barat dengan Desa Kalirejo kecamatan 

Kledung. Desa Sunggingsari terbagi kedalam 4 pedukuhan yaitu Gemantung, 

Sunggingan, Diwek, dan Dukuh. Desa yang berada dilereng gunung Sumbing ini 

terletak 16 Km dari pusat kota Temanggung kearah selatan menuju Kabupaten 

Wonosobo (Data Sistem Informasi Potensi Daerah Tahun 2011). Keberadaan Desa 

yang jauh dari pusat pemerintahan kota, membuat kehidupan masyarakat Desa 

Sunggingsari  masih sangat sederhana.  

 Desa Sunggingsari merupakan sebuah desa yang penduduknya mayoritas 

berprofesi sebagai petani, pedagang, buruh, selain itu ada pula yang berwiraswasta 

dan menjadi pegawai negeri sipil. Masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam, 

dan ada pula yang menganut agama Kristen dan Katholik. Di  Desa Sunggingsari juga 

terdapat organisasi-organisasi sosial yang menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat, 

diantaranya Karang Taruna, PKK, LKMD, LMD, dan lain-lainnya. 
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 Masyarakat Desa Sunggingsari tidak pernah lepas dari upacara adat dan ritual 

keagamaan. Penduduk yang hidup dan berasal dari Desa Sunggingsari sangat akrab 

dengan upacara adat dan ritual yang diekspresikan  dalam seni rakyat tradisional yang 

berupa musik, tari dan teater tradisional. Kesenian tradisional yang ada di Desa 

Sunggingsari antara lain; kesenian Kuda Balap, kesenian Kuda lumping, Warokan, 

Shalawatan, Dayakan, Ketoprak. Kesenian-kesenian tersebut di dalamnya terdapat 

berbagai macam kepercayaan yang berbau mistis.  

 Kepercayaan yang ada pada masyarakat merupakan bagian dari sistem religi 

yang ada. Sistem religi yang beragam menggambarkan bahwa masyarakat Jawa 

mempunyai keterbukaan dalam kehidupan. Kepercayaan lamating kewan  merupakan 

salah satu kepercayaan yang mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Desa 

Sunggingsari. Keberadaan budaya semacam ini menarik perhatian untuk dikaji, 

seberapa jauh masyarakat Desa Sunggingsari dalam memaknai setiap simbol yang 

ada pada kepercayaan lamating kewan. 

 Penelitian yang membahas kepercayaan lamating kewan dalam masyarakat 

Jawa, khususnya di desa Sunggingsari sama sekali belum pernah ada, akan tetapi 

penelitian yang menggunakan teori yang sama pernah digunakan pada penelitian 

budaya yang lain. Melihat fenomena kemajuan jaman yang semakin berkembang 

dalam bidang teknologi, masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Sunggingsari 

masih eksis dan mampu mempertahankan keberadaan kepercayaan lamating kewan.  
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 Sistem pewarisan budaya yang terlihat terorganisir dari generasi ke generasi 

menjadikan keistimewaan dalam penelitian ini. Semua ini merupakan wujud dari 

keseimbangan antara alam dan perkembangan dunia. Keseimbangan seperti inilah 

yang menjadikan ketentraman dalam menghormati alam semesta. Tentunnya terdapat 

beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keberadaan kepercayaan ini hingga 

dapat bertahan sampai sekarang. Faktor tersebut diantaranya berupa faktor 

kepercayaan. Faktor ini ada karena kepercayaan lamating kewan sudah menjadi 

sistem religi yang dimiliki masyarakat yang kemudian masyarakat setempat 

mempercayai kebenarannya. Selain itu terdapat juga faktor kebiasaan, faktor ini ada 

karena pertanda lamating kewan muncul karena adanya kebiasaan dari tingkah laku 

hewanyang dapat dilihat manusia, dan kemudian masyarakat memaknainya. 

Penelitian ini sekaligus menjadikan sarana untuk memperkenalkan wisata budaya 

yang ada di Kabupaten Temanggung. 

 Penelitian yang mengupas tentang kepercayaan masyarakat merupakan 

penelitian yang syarat akan resiko dan sangat sensitif. Kepercayaan lamating kewan 

bagi sebagian orang merupakan  kepercayaan yang berbau mistis.  Mistis dalam arti 

merupakan sebuah ajaran yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak dapat 

dijangkau oleh akal manusia atau pikiran sadar (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

1990: 749). Contohnya kedatangan hewan laba-laba yang berkaki delapan dianggap 

merupakan jelmaan dari Sang Bathara. Kepercayaan seperti ini juga tidak dapat 

dikatakan sebagai kemusrikan atau kesyirikan. Kepercayaan lamating kewan 
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merupakan simbol dari kearifan lokal yang mempunyai fungsi bagi masyarakat dalam 

menjalani kehidupan.  

 Masyarakat Desa Sunggingsari masih banyak yang mempercayai dan 

menggunakan lamating kewan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat mempercayai bahwa pertanda yang dihasilkan melalui tingkah laku 

hewan akan dapat dijadikan motivasi atau pemikiran ulang terhadap sesuatu yang 

akan dilakukannya. Masyarakat merasa bahwa dengan menggunakan lamating 

kewan, maka akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam kehidupan. 

 Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui akan budaya yang telah dimiliki 

dengan melihat dari segi keberadaan budaya tersebut. Masyarakat kurang mengetahui 

simbol, makna, dan fungsi yang terdapat dalam budaya tersebut. Hal ini menjadi 

sangat penting dalam penelitian ini untuk mengetahui keberadaan kepercayaan 

semacam ini, sehingga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melihat 

deskripsi langsung dari kepercayaan lamating kewan yang berkembang di 

masyarakat, khususnya masyarakat desa Sunggingsari. 

1.2 Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dimunculkan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Simbol dan makna apa sajakah yang terdapat dalam kepercayaan lamating  kewan 

pada  masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat Desa Sunggingsari ? 
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b. Fungsi apa sajakah yang terdapat dalam kepercayaan lamating kewan pada 

masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat Desa Sunggingsari ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengungkap simbol-simbol dan makna kepercayaan lamating kewan pada 

masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Sunggingsari. 

b. Untuk mengungkap fungsi yang terdapat dalam kepercayaan lamating kewan 

pada masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Sunggingsari 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

 Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat  

bermanfaat bagi pengembangan teori sastra pada umumnya, dan bagi kajian 

semiotik sebagai disiplin ilmu yang memusatkan perhatian pada tanda dalam 

kehidupan masyarakat pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi bagi 

penelitian lanjutan dalam kajian ilmu yang berhubungan dengan sistem tanda 

yang dimiliki masyarakat Jawa. Deskripsi hasil penelitian ini juga diharapkan 

menambah pengetahuan bagi para pembaca, peneliti, dan pemerhati sastra, 
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terutama yang bergelut dibidang semiotik. Selain itu kajian ini mungkin bisa 

dijadikan referensi bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa 

Sunggingsari dalam; (1) mengumpulkan atau mendata arsip-arsip yang dimiliki 

masyarakat, (2) referensi budaya agar masyarakat lebih mudah dalam mencari 

bahan referensi yang berkaitan dengan kepercayaan lamating kewan, (3) 

memperkaya khazanah pengetahuan mengenai kebudayaan Jawa khususnya yang 

berkaitan dengan kepercayaan lamating kewan dan dunia folklore lisan. (4) 

menambah referensi bacaan bagi mahasiswa dalam mencari tinjauan pustaka pada 

penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

 Kepercayaan masyarakat yang ada di tanah Jawa sangat beragam jenisnya. 

Hal ini merupakan wujud bahwa masyarakat Jawa sangat terbuka dalam hal 

kepercayaan rakyat. Masyarakat Jawa mempunyai semacam sistem religi yang sulit 

untuk dinalar oleh orang lain, karena semua yang dimiliki masyarakat Jawa adalah 

warisan leluhur yang sampai sekarang masih dipercayai dan diuri-uri. Pada dasarnya 

sistem kepercayaan yang ada di masyarakat sangat penting untuk diangkat ke 

permukaan agar masyarakat mengenal lebih luas mengenai keberagaman kepercayaan 

masyarakat yang ada di Indonesia khususnya Jawa. 

 Penelitian mengenai sistem kepercayaan lamating kewan belum pernah 

diangkat kepermukaan. Akan tetapi penelitian dengan objek yang lain yang 

menggunakan teori yang sama pernah dilakukan pada penelitian terdahulu. Selain 

alasan tersebut, pada penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam memperkenalkan 

daerah lereng gunung Sumbing sebagai wilayah wisata budaya. Hal demikian yang 

menjadikan daya tarik untuk mengkaji lebih lanjut keberadaan kepercayaan lamating 

kewan, yang merupakan salah satu keragaman budaya khususnya di Desa 

Sunggingsari, Parakan Temanggung. 
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 Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa 

mengenai kepercayaan masyarakat, yang dijadikan tinjauan pustaka antara lain; 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartatik 2010 terhadap “Petungan Perkawinan Di 

Komunitas Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati” 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana sistem 

petungan perkawinan masih digunakan di Desa Tambakromo Kabupaten Pati 2) 

bagaimana petungan perkawinan masih digunakan sampai sekarang di Desa 

Tambakromo Kabupaten Pati. Penelitian ini mendeskripsikan penggunaan sistem 

petungan perkawinan di Desa Tambakromo Kabupaten Pati dan menjelaskan fungsi 

yang mempengaruhi petungan perkawinan di komunitas Desa Tambakromo 

Kabupaten Pati.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Ika Kusuma W 2009 terhadap “Makna Simbol 

Semar Dan Gareng Pada Dawet Ayu Banjarnegara”  permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah 1) apa makna simbol Semar dan Gareng pada dawet ayu 

Banjarnegara 2) apa fungsi simbol Semar dan Gareng pada dawet ayu Banjarnegara. 

Hasil dari penelitian ini 1) mengungkapkan makna simbol Semar dan Gareng pada 

dawet ayu Banjarnegara 2) mengungkapkan fungsi simbol Semar dan Gareng pada 

dawet ayu Banjarnegara. Penelitian ini juga menggunakan teori semiotik dalam 

meneliti objek kajiannya. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hartatik 2007 terhadap “Petungan 

Perkawinan Di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang”  permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana sistem petungan perkawinan yang berlaku 

di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang 2) apakah fungsi petungan perkawinan bagi 

Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Hasil dari penelitian ini 1) mendeskripsikan 

sistem penggunaan petungan perkawinan di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang 

2) mendeskripsikan fungsi petungan perkawinan bagi Desa Tasikagung Kabupaten 

Rembang. 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semiotik kultural , 

sistem religi masyarakat Jawa,  fungsi folklor serta nilai-nilai dalam budaya Jawa. 

2.2.1  Semiotik Kultural 

 Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di 

dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau 

dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memakai hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal 

ini tidak dapat dicampuradukan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 
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mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Hal ini dikemukakan oleh Barthes 

1988:179 (dalam Sobur 2003:15). 

 Kata “semiotika”itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti 

“tanda” (Sudjiman dan van Zoest, 1996:vii) atau seme  yang berarti “penafsir tanda” 

(Cobley dan Jansz 1994:4). Semiotika berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni 

logika, retorika, dan poetika (Kurniawan 2001:49). “Tanda” pada masa itu masih 

bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain.  

 Semiotik kultural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu (Sausure 2009). Seorang penganut 

Saussure dari Perancis, Roland Barthes. Gagasan-gagasannya memberi gambaran 

yang luas mengenai semiotik kultral. Barthes merupakan orang terpenting kedua 

dalam tradisi semiotika Eropa setelah Saussure. Pemikirannya melanjutkan gagasan 

Saussure tentang hubungan bahasa dan makna, pemikiran Barthes justru melampaui 

Saussure terutama ketika menggambarkan tentang makna ideologis dari bahasa yang 

didefinisikan sebagai mitos (Barthes 2001:82 dalam Kurniawan). 

Sistem penandaan yang dikemukakan Barthes jelas sangat terkait dengan 

paham strukturalisme. Pemikiran Barthes membatasi strukturalisme sebagai sebuah 

cara menganalisa artefak-artefak budaya yang berasal dari metode linguistic (Culler 

1983:78 dalam Kurniawan). Struktural pada pemikiran Barthes hendak 

mendiskusikan struktur dan signifikansi dari obyek-obyek atau tindakan-tindakan 
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partikular dengan menghubungkan obyek-obyek itu dengan sistem tempat obyek-

obyek berfungsi (Culler 1988:78-79 dalam Kurniawan). Keterkaitan antar obyek yang 

membangun jaringan relasi pada sebuah sistem kemudian menjadi pokok bahasan 

utama strukturalisme. Memetakan norma-norma atau aturan-aturan yang bekerja di 

dalamnya adalah tugas strukturalisme. Barthes kemudian menetapkan bahwa tujuan 

dari semua kegiatan strukturalis adalah untuk merekonstitusi sebuah obyek sebegitu 

rupa untuk memanifestasikan aturan-aturan dari penggunaan-penggunaannya (Culler 

1988:78 dalam Kurniawan). 

Strukturalisme (terutama dalam studi sastra) dengan demikian adalah usaha 

untuk menunjukkan bagaimana makna literer bergantung pada kode-kode yang 

diproduksi oleh wacana-wacana yang mendahului dari sebuah budaya (Culler 

1988:81 dalam Kurniawan). Secara luas kode-kode budaya ini telah menggiringkan 

suatu makna tertentu bagi manusia. Kode-kode budaya ini terlihat jelas bila kita 

mengkaji mitos-mitos (dalam pengertian Barthes) yang tersebar dalam kehidupan 

keseharian (Kurniawan 2001:84). 

Mitos, menurut Barthes (1993:109), adalah sebuah sistem komunikasi yang 

dengan demikian dia adalah sebuah pesan. Mitos kemudian tak mungkin dapat 

menjadi sebuah obyek, sebuah konsep, atau sebuah ide, karena mitos adalah sebuah 

mode penandaan yakni sebuah bentuk (Kurniawan 2001:84). 

Mitos sebagai bentuk tidak dibatasi oleh obyek pesannya, tetapi dengan cara 

apa mitos menuturkan pesan itu. Dengan demikian ada batas-batas formal dari mitos, 
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tetapi tidak ada batasan yang “substansial” (Barthes 1993:109 dalam Kurniawan). 

Sejarah manusia mengkonversikan realitas ke dalam tuturan (speech) dan manusia 

sendirilah yang menentukan hidup dan matinya bahasa mitis. Kuno atau tidak, 

mitologi hanya dapat memiliki sebuah landasan sejarah, yakni tipe tuturan yang 

tepilih dari sejarah, dan dia tak mungkin dapat berkembang dari “hakikat” benda-

benda (Barthes 1993:110 dalam Kurniawan). 

Tuturan jenis ini adalah sebuah pesan yang terdiri dari beragam mode. Tuturan 

itu dapat merupakan mode oral, mode penulisan, atau mode representatif. Tuturan itu 

dapat pula berupa wacana tertulis, fotografi, film, laporan, olahraga, pertunjukan, atau 

pun yang dapat memberi dukungan kepada tuturan mitis (Kurniawan 2001:85). 

Saussure juga menyimpulkan bahwa, pertama, sebuah mitos menampilkan sebuah 

struktur “tertulis” yang muncul ke permukaan melalui proses pengulangan. Kedua, 

mitos baginya adalah (seperti sebuah Kristal dalam dunia fisika materi) sebuah 

intermediary antara kumpulan molekul-molekul statis dan struktur molekul itu sendiri 

(Kurniawan 2001:35).  

2.2.1.1 Simbol 

 Manusia adalah makhluk yang budaya, kebudayaan merupakan ukuran bagi 

tingkah laku serta kehidupan manusia. Kebudayaan pun menyimpan nilai-nilai 

bagaimana tanggapan masyarakat terhadap dunia, lingkungan serta masyarakat. 

Seperangkatnya nilai-nilai yang dijadikan landasan pokok dalam penentuan sikap 

terhadap dunia luar, bahkan menjadi dasar bagi setiap langkah yang dilakukan. 
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          Suku jawa memiliki kebudayaan khas dimana di dalam sistem atau metode 

budayanya digunakan simbol-simbol sebagai sarana atau media untuk menitipkan 

pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi masyarakat. Penggunaan simbol-simbol dalam 

wujud budayanya, ternyata dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman dan 

penghayatan yang tinggi, dan dianut secara tradisional dari satu generasi dan generasi 

lainnya. Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan simbol-simbol dan nilai sebagai 

hasil karya dari tindakan manusia. Manusia berpikir, berperasaan dan bersikap 

dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. 

 Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol (James 

P. Spardley 1997:121). Pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu kumpulan simbol, 

baik istilah-istilah rakyat, maupun jenis-jenis simbol lain. Semua simbol, baik kata-

kata yang terucapkan, sebuah objek benda mati, syatu gerak tubuh manusia, maupun 

sebuah simbol dari mahluk hidup lain, merupakan bagian-bagian dari sistem simbol. 

Simbol adalah objek atau peristiwa apa pun yang menunjuk pada sesuatu. Simbol itu 

meliputi apa pun yang dapat kita rasakan atau kita alami. 

          Simbol berasal dari kata Yunani Symbolos artinya tanda atau ciri yang 

diberitahukan sesuatu hal kepada orang lain (Herusatoto 1984:10). Simbol adalah 

sesuatu yang biasanya merupakan “tanda” kelihatan yang menggantikan gagasan atau 

obyek. Dalam arti yang tepat simbol adalah “citra”atau imej” yang menunjuk pada 

suatu tanda indrawi dan realitas supra indrawi, dan dalam suatu komunitas tertentu 

tanda-tanda indrawi secara langsung dapat dipahami, misalnya sebuah tongkat 



   17 

 

 

 

melambangkan wibawa tertinggi. Simbolisme dipakai sebagai alat perantara untuk 

menguraikan sesuatu. Manusia adalah makhluk budaya yang tidak lepas dari simbol-

simbol yang dihasilkan dari pemikiran manusia, untuk mempermudah mengingat 

suatu pesan yang dilambangkan oleh suatu simbol. 

  Menurut Herusatoto (2005:88) mengatakan bahwa simbolis orang jawa dibagi 

tiga jenis, antara lain: 

1. Tindakan simbolis dalam religi, seperti upacara selamatan, peristiwa-

peristiwa penting (kematian, kelahiran, bersih desa) , pemberian 

sesaji pada tempat-tempat yang dinggap keramat 

2. Tindakan simbolis dalam tradisi, seperti upacara pernikahan, 

ngabekten dan sungkem masyarakat Jawa pada Hari Raya Idul Fitri, 

gotong royong dll 

3. Tindakan simbolis dalam seni, Tindakan simbolis dalam masyarakat 

Jawa dominan dalam segala kegiatan. Menggunakan simbol sebagai 

sarana atau media dalam menitipkan pesan-pesan yang mempunyai 

nilai yang terkandung di dalamnya. Budaya simbolis bisa menjadi 

media didik masyarakat untuk menemukan nilai-nilai dalam budaya 

alus dan juga budi luhur. 

 Sedemikian tak terpisahkannya hubungan antara manusia dengan kebudayaan, 

sampai manusia disebut sebagai mahluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri atas 

gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil karya dari tindakan 
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manusia, sehingga terdapat ungkapan “Begitu eratnya kebudayaan manusia dengan 

simbol-simbol, sampai manusia pun disebut mahluk dengan simbol-simbol. Manusia 

berfikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis” 

(Sobur 2003:177). 

 Kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam 

simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem 

dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolik 

melalui media apa manusia berkomunikasi, mengekalkan dan memperkembangkan 

pengetahuan tentang kehidupan ini dan bersikap terhadap kehidupan ini. 

 Titik sentral rumusan kebudayaan Geertz (1992:57) terletak pada simbol, 

bagaimana manusia berkomunikasi lewat simbol. Di satu sisi, simbol terbentuk 

melalui dinamisasi interaksi sosial, merupakan realitas empiris, yang kemudian 

diwariskan secara historis, bermuatan nilai-nilai; dan disisi lain simbol merupakan 

acuan wawasan, memberi “petunjuk” bagaimana warga budaya tertentu menjalani 

hidup, media sekaligus pesan komunikasi, dan representasi realitas sosial. Oleh 

karena dalam suatu kebudayaan terdapat bermacam-macam sikap dan kesadaran dan 

juga bentuk-betuk pengetahuan yang berbeda-beda, maka disana juga terdapat 

“sistem-sistem kebudayaan” yang berbeda-beda untuk mewakili semua itu. Seni bisa 

berfungsi sebagai sistem kebudayaan, sebagaimana seni juga bisa menjadi anggapan 

umum (common sense), ideology, politik, dan hal-hal lain yang senada dengan itu. 
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 Seperti yang dikemukakan oleh Geertz, “sebuah sistem simbol” adalah segala 

sesuatu yang memberi seseorang ide-ide. Hal terpenting disini adalah bahwa ide dan 

simbol-simbol ini bukan murni bersifat privasi. Ide atau simbol-simbol tersebut 

adalah milik publik. Simbol-simbol itu kemudian menciptakan perasaan dan motivasi 

yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dari perasaan seseorang. 

Motivasi tentu mempunyaitujuan-tujuan tertentu dan oramg yang termotivasi tersebut 

akan dibimbing oleh seperangkat nilai tentang apa yang penting, apa yang baik dan 

buruk, apa yang benar dan salah baginya (Pals, 2001:386-387).  

 Karena simbol merupakan representasi dari realitas empiris, maka jika realitas 

empiris berubah, simbol-simbol budaya itu pun akan mengalami perubahan. Di sini 

kebudayaan adalah suatu proses, yang sebagai proses bukanlah suatu akhir tetapi 

selalu tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Umar Kayam (Mursito 1997), 

kebudayaan dimengeri sebagai “proses upaya masyarakat yang dialektis dalam 

menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapkan kepadanya. Dan 

kebudayaan, dengan demikian adalah sesuatu yang gelisah, yang terus menerus 

bergerak secara dinamis dan pendek.” Sifat dialektis ini mengisyaratkan adanya suatu 

“kontinuum”, suatu kesinambungan sejarah (Sobur 2003:180). 

  2.2.1.2 Makna 

 Peran makna dalam suatu simbol tentu memiliki maksud yang ingin 

disampaikan oleh masyarakat. Maksud tersebut termuat secara implisit dalam amanat. 

Untuk mengetahui amanat atau pesan maka harus diketahui terlebih dahulu 
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maknanya. Makna merupakan sebuah hal yang penting dalam memahami sebuah 

simbol, karena melalui makna tersebut akan dapat diketahui maksud dari simbol 

tersebut. 

 Makna menurut Kridalaksana (2001:132) memiliki beberapa pengertian yaitu 

(1) maksud bicara, (2) pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau 

perilaku manusia atau kelompok manusia, (3) hubungan, dalam arti kesepadanan atau 

ketidaksepadanan antar bahasa dan alam di luar bahasa, atau antar ujaran dan semua 

hal yang ditunjuknya, (4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa.  

 Makna adalah bagian atau unsur penting sebagai bentuk penyampaian maksud 

atau pesan tersirat dibalik kata-kata atau ciri bahasa yang dibuat pengarang untuk 

dipahami pembaca atau penikmat. Makna yang dimaksud pengarang belum tentu 

sama interpretasinya dengan makna yang ditangkap pembaca. Makna adalah arti yang 

terdapat di dalam lambang tertentu. Dengan demikian simbol dan makna merupakan 

dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi. Kesatuan 

simbol dan makna akan menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud.  

 2.2.2 Sistem Religi Masyarakat Jawa 

 Sejarah religi orang Jawa telah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada waktu 

itu nenek moyang orang Jawa sudah beranggapan bahwa, semua benda yang ada 

disekelilingnya bersenyawa, dan semua yang bergerak dianggap hidup, mempunyai 

kekuatan gaib, roh yang berwatak baik atau jahat. Dengan anggapan seperti itu 

kemudian orang Jawa selalu menghubungkan segala sesuatu yang ada disekitar 
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kehidupan manusia adalah tanda dari kekuatan paling berkuasa yang lebih kuat dari 

manusia (Herusatoto 2000:88). 

 Sistem religi merupakan hal penting yang selalu ada ditengah kehidupan 

masyarakat. Pada masyarakat Jawa sendiri terdapat berbagai macam sistem religi 

yang menjadi pegangan maupun tuntunan hidup masyarakat. Agama Jawa adalah 

akumulasi praktik religi masyarakat Jawa. Dalam pandangan Geertz, agama Jawa 

memiliki tiga variasi, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Ketiga variasi ini memiliki 

sikap dan perilaku keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Endraswara 

2006:73). 

 Kepercayaan rakyat yang merupakan bagian dari sistem religi merupakan 

wujud dari kebudayaan masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup bukan saja 

kepercayaan (belief), melainkan juga kelakuan (behavior), pengalaman-pengalaman 

(experiences), ada kalanya juga alat, dan biasanya juga ungkapan serta sajak 

(Brunvand 1968:178 dalam Danandjaja). Kepercayaan ngalamat kewan merupakan 

kepercayaan masyarakat yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat. 

Hal ini merupakan cermin bahwa masyarakat jawa selalu menjaga dan memelihara 

akan sistem kepercayaan yang merupakan peninggalan leluhur. 

2.2.3 Fungsi Folklore 

 Fungsi adalah suatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan suatu 

masyarakat, dimana keberadaan sesuatu tersebut mempunyai arti penting dalam 
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kehidupan sosial (Koentjaraningrat 1984:29). Menurut Michael J. Jucius (dalam 

Soesanto, 1974:57) mengungkapkan bahwa fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan 

oleh manusia dengan harapan dapat tercapai apa yang diinginkan. Michael J. Jucius 

dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aktivitas manusia dalam mencapai tujuan. 

 Oran Young mendefinisikan fungsi sebagai hasil yang dituju dari suatu pola 

tindakan yang diarahkan bagi kepentingan. Jika pengertian fungsi menurut Robert K 

Merton merupakan akibat yang tampak yang ditujukan bagi kepentingan adaptasi dan 

penyetelan  (adjusments) dari suatu sistem tertent (blogdetik.com/2009/07/29/fungsi). 

 Fungsi folklore terutama yang lisan dan sebagai lisan, mempunyai banyak 

sekali fungsi dalam kehidupan. Fungsi folklore menurut William R. Bascom ada 

empat, yaitu: (a) sebagai sistem proyeksi (projective system), yakni sebagai alat 

pencermin angan-angan suatu kolektif; (b) sebagai alat pengesahan pranata-pranata 

dan lembaga-lembaga kebudayaan; (c) sebagai alat pendidikan anak (pedagogical 

device); dan (d) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat 

akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya (Bascom 1965 3-20 dalam Danandjaja). 

 Fungsi sebagai sistem proyeksi. Folklor menjadi proyeksi angan-angan atau 

impian rakyat jelata, atau sebagai alat pemuasan impian (wish fulfilment) masyarakat 

yang termanifestasikan dalam bentuk stereotipe dongeng. Contohnya adalah cerita 

Bawang Merah dan Bawang Putih, cerita ini hanya rekaan tentang angan-angan 

seorang gadis desa yang jujur, lugu, menerima apa adanya meskipun diperlakukan 
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buruk oleh saudara dan ibu tirinya, namun pada akhirnya berhasil menikah dengan 

seorang raja, cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada 

orang lain dan sabar akan mendapat imbalan yang layak. 

 Fungsi sebagai penguat adat menunjukkan bahwa dengan adanya folklore 

diharapkan mampu menguatkan sebuah kekuasaan untuk diakui. Bahwa apa yang ada 

dalam sistem adat tersebut harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Folklore juga 

berfungsi sebagai alat pendidik. Dengan adanya folklore bertujuan untuk 

menyampaikan pesan pendidikan yang ada didalamnya untuk generasi penerus. 

Fungsi yang terakhir sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma 

masyarakat dipatuhi, mempunyai arti bahwa keberadaan folklore menjadikan 

keharusan bagi masyarakat pemiliknya untuk mentaati peraturan adat yang ada. 

2.3 Kerangka Berfikir 

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal memiliki keanekaragaman 

budaya yang eksotis. Kebudayaan yang ada di Indonesia terbentang dari ujung 

Sabang sampai Merauke baik itu keanekaragaman suku, bahasa, upacara adat, atau 

pun sistem religi. Begitu juga dengan pulau Jawa, tanah yang dikenal memiliki 

kesuburan tanah yang lebih dibandingkan daerah lain ini juga memiliki kekayaan 

budaya yang sangat beragam. Budaya tersebut meliputi ilmu pengetahuan, sistem 

religi, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan tradisi. 

 Seperti yang tertulis diatas bahwa dalam budaya Jawa terdapat sistem religi 

atau kepercayaan yang dijadikan masyarakat sebagai tuntunan hidup. Kepercayaan 
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pada masyarakat Jawa yang kental akan nilai kejawen tidak selalu merujuk pada nilai-

nilai agama, akan tetapi kepercayaan itu bisa hidup melalui benda-benda lain yang 

diyakini mampu memberikan petunjuk atau isyarat dalam kehidupan. Hal ini seperti 

yang terlihat pada masyarakat Desa Sunggingsari Parakan Temanggung yang masih 

eksis dengan kepercayaan lamating kewan dalam kehidupan. Budaya semacam ini 

memiliki keunikan dimana sampai saat ini masyarakat setempat masih mempercayai 

dan eksis dengan kepercayaan lamating kewan bahkan sistem pewarisan budaya ini 

terlihat terorganisir dari generasi ke generasi berikutnya. 

 Penelitian ini akan menggunakan pendekatan folklore  dalam mengungkap 

jawaban atas rumusan masalah. Olah data menggunakan metode deskriptif analitik 

dalam menganalisis simbol-simbol kepercayaan lamating kewan bagi masyarakat 

Desa Sunggingsari yang diyakini mampu memberikan petunjuk ataupun isyarat 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasannya akan mengupas tentang simbol 

atau tanda seperti apa sajakah yang terdapat dalam kepercayaan lamating kewan. 

Untuk selanjutnya dianalisis tentang deskripsi simbol, makna, fungsi dan nilai-nilai 

yang terdapat dalam kepercayaan lamating kewan bagi masyarakat Desa 

Sunggingsari dengan menggunakan teori semiotik kultural, simbol, makna, sistem 

religi, dan fungsi folklore.  
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Objek kajian pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sunggingsari 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Wilayah Desa Sunggingsari merupakan 

salah satu desa yang berada di lereng gunung Sumbing, dimana daerah ini terkenal 

dengan tanaman tembakaunya. Selain kental dengan sektor pertaniannya, kabupaten 

Temanggung juga mempunyai beragam kebudayaan yang masih eksis sampai 

sekarang. Wilayah kabupaten Temanggung mempunyai kaitan yang sangat besar 

dengan peradaban hindu-budha pada masa lalu. Hal ini terlihat dari candi-candi 

seperti, candi Gondosuli, candi Pringapus, candi Perot, candi, Purbosari dll. 

 Desa Sunggingsari berada di ketinggian ± 1000 m dari permukaan air laut, 

dengan luas wilayah 117 Ha. Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 2308 jiwa. 

Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Desa Caturanom, wilayah timur 

dengan Desa Gandurejo, wilayah selatan dengan Desa Glapansari, dan wilayah barat 

dengan Desa Kalirejo kecamatan Kledung. Desa Sunggingsari terbagi kedalam 4 

pedukuhan yaitu Gemantung, Sunggingan, Diwek, dan Dukuh (Data Sistem 

Informasi Potensi Daerah Desa Sunggingsari Tahun 2011). Desa yang berada 

dilereng gunung Sumbing ini terletak 16 Km dari pusat kota Temanggung kearah 

selatan menuju Kabupaten Wonosobo. 



   26 

 

 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan folklore dengan metode deskriptif 

analitik. Kepercayaan masyarakat merupakan bagian dari folklore lisan, sehingga 

dengan menggunakan pendekatan folklore dimungkinkan dalam penelitian ini 

menghasilkan data yang lebih akurat. Mempelajari salah satu bentuk folklore atau 

tiap unsur kebudayaan, selalu mempunyai kaitan dengan bentuk-bentuk kebudayaan 

lain. 

 Penelitian dengan pendekatan folklore digunakan untuk penelitian yang 

berupa penggambaran secara sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu guna menentukan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala 

yang lainnya. Sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap rumusan 

masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu mengenai simbol dan makna 

pada lamating kewan dan nilai-nilai yang ada pada kepercayaan lamating kewan. 

 Pada penelitian ini pendekatan folklore digabungkan dengan penggunaan 

metode deskriptif analitik. Dimana pada penelitian ini data hasil wawancara yang 

berupa catatan hasil wawancara dideskripsikan untuk selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan teori semiotik cultural. Proses analisis sendiri dilakukan setelah 

melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan/ pengumpulan dan pengkategorian 

data ke dalam kelas-kelas yang ditentukan. Analisis data ini merupakan langkah awal 
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untuk mencarai kaitan antara data yang satu dengan yang lainnya (Subagyo 

1991:105). 

3.3 Data dan Sumber Data  

 Data adalah hasil catatan peneliti baik yang berupa angka maupun fakta. 

Sedangkan sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Data dan 

sumber data penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Data 

 Data utama dalam penelitian ini berupa wacana atau penggalan tutur yang 

diperoleh dari informan mengenai keberadaan kepercayaan lamating kewan yang 

diyakini masyarakat setempat mampu memberikan petunjuk atau isyarat dalam 

kehidupan. Selain itu data juga diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi selama 

penelitian berlangsung. 

3.3.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dapat 

dipercaya dari masyarakat Desa Sunggingsari. Informan yang dimaksud adalah 

individu-individu tertentu yang dapat memberikan informasi guna memecahkan 

masalah yang diajukan dan diungkap dalam penelitian. Informan juga dapat diartikan 

sebagai seseorang yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan dan data-data 

mengenai keberadaan kepercayaan lamating kewan di Desa Sunggingsari. 
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 Menurut Lofland (dalam Moleong 2004:112) sumber data dalam penelitian 

kualitatif ialah menguraikan kata-kata dari seorang informan yang mengetahui 

mengenai kepercayaan lamating kewan, dan tindakan seorang informan yang 

berpengalaman terhadap kepercayaan lamating kewan. Sumber data diambil dengan 

teknik mencatat dan merekam. Pencatatan sumber data melalui pengamatan atau 

wawancara, merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan mendengar dan bertanya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang diambil dari 

masyarakat Desa Sunggingsari yang masih eksis dengan kepercayaan lamating 

kewan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.4.1 Observasi (pengamatan) 

Bagi Edwards dan Talbott (1994:77 dalam Maryaeni), All good practitioner 

research studies start with observations. Observasi demikian bisa dihubungkan 

dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan 

dengan kenyataan di lapangan, pemahaman detail permasalahan guna menemukan 

detail pertanyaan yang akan dituangkan dalam kuesioner, serta untuk menemukan 

strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling 

tepat.  
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Untuk keperluan observasi tersebut peneliti dapat melakukan kegiatan dalam 

bentuk sebagai berikut: 

a. Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin 

diperoleh. 

b. Menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk 

melakukan observasi pada sasaran tersebut secara lentur. 

c. Melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sekunder, serta 

pertalian antara sasaran yang satu dengan yang lain sebagai suatu kesatuan. 

Pada saat melakukan observasi, peneliti terjun langsung kebeberapa lokasi 

penelitian dan melakukan pengamatan serta melakukan pencatatan dan diabadikan 

melalui gambar yang berupa foto, data-data hasil pengamatan, sehingga hasil 

pengamatn yang diperoleh tidak lupa meskipun data yang diperoleh  berupa 

gambaran umum. Hal ini dikarenakan data tersebut akan diolah atau dianalisis. 

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti datang ke lokasi untuk melakukan survey 

pendahuluan dan memastikan bahwa pada masyarakat Desa Sungginsari memang 

benar-benar ada atau pun eksis terhadap kepercayaan lamating kewan. Selanjutnya 

peneliti membuat wawancara bersama informan terutama masyarakat Desa 

Sunggingsari dari semua kalangan generasi. 
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3.4.2  Interview (wawancara) 

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan 

melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak 

terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah 

diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Dalam semi terstruktur, meskipun 

interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup 

kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan 

sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Dalam interview secara tak 

terstruktur, peneliti hanya berfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat 

format-format tetentu secara ketat (Maryaeni 2005:70). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara semi terstruktur dan 

dilaksanakan secara akrab, luwes serta kekeluargaan sehingga diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang sebenarnya dan komplit. Wawancara  yang dilakukan dengan 

cara menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman tetapi juga dimungkinkan 

adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi diluar 

pedoman wawancara yang telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan semula. 

Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. 

Sebelum melakukan wawancara peneliti mempertimbangkan beberapa hal 

antara lain, 1) mengenai seleksi individu yang akan diwawancarai yaitu dengan 

mencoba mencari informan yang dapat memberikan latar belakang mengenai, 2) 
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menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan menyiapkan 

perlengkapan wawancara seperti catatan-catatan, alat tulis, walkman, dan kamera. 

3.4.3 Dokumentasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan rekaman pada saat wawancara 

dengan informan sebagai dokumentasi. Selain itu catatan-catatan pada saat penelitian 

juga diikut sertakan sebagai dokumntasi. Hal ini bertujuan sebagai penguat karena 

pada dasarnya apa yang diperoleh melalui rekaman dan catatan tersebut merupakan 

data yang sebenarnya atau dalam istilah lain merupakan data mentah. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Data mentah yang dikumpulkan selama proses penelitian akan ada gunanya 

apabila sudah melalui proses analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian 

dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang 

ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan 

mencapai tujuan akhir penelitian. 

Analisis merupakan kegiatan : (1) pengurutan data sesuai dengan rentang 

permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh; (2) pengorganisasian 

data dalam formasi, kategori, ataupun unit perian tertentu sesuai dengan antisipasi 

peneliti; (3) interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikasi butir-butir ataupun 

satuan data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh; (4) penilaian atas butit 

ataupun  satuan data sehingga membuahkan kesimpulan: baik atau buruk, tepat atau 

tidak tepat, signifikan atau tidak signifikan (Maryaeni 2005:75). 
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 Proses analisis data dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa 

pengelompokan atau pengumpulan dan pengategorian data ke dalam kelas-kelas yang 

telah ditentukan. Hal ini berfungsi untuk menyatukan data yang mempunyai 

keseragaman agar lebih mudah dalam menganalisis. Data yang didapat pada saat 

penelitian merupakan data yang bersifat campur sehingga sulit untuk dilihat. 

Klasifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan dari data mentah menuju pada 

pemanfaatan data sehingga dapat terlihat kaitan satu dengan yang lainnya, juga 

tindakan ini sebagai awal penafsiran untuk analisis (Subagyo 1991:105). 

 Pada penelitian ini analisis data  merupakan kegiatan yang cukup berat dalam 

merumuskan jawaban atas permasalahan yang telah dimunculkan. Proses analisis data 

pada penelitian ini yaitu mengungkapkan masalah-masalah yang ada dengan 

menggunakan landasan-landasan teori yang telah dikemukakan di depan. Teori-teori 

tersebut digunakan untuk  mendapatkan data akhir penelitian  yang nalar dan akurat. 

3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, 

langkah selanjutnya yaitu melakukan pemaparan atas hasil analisis data. Dalam hal 

ini peneliti harus bisa memaparkan hasil yang sebenarnya. Artinya  apabila  dalam 

proses analisis terdapat data yang kurang akurat maka perlu dilakukan analisis ulang 

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 Data mengenai kepercayaan lamating kewan yang ada pada masyarakat desa 

Sunggingsari, kecamatan Parakan kabupaten Temanggung yang sudah dianalisis 
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menggunakan teori semiotik kultural, fungsi folklore, dan nilai-nilai pada suatu 

kebudayaan selanjutnya dipaparkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan mengungkap simbol-simbol yang terdapat pada kepercayaan lamating kewan 

bagi  masyarakat Desa Sunggingsari, serta mengungkap makna, dan fungsi  apa yang 

terdapat dalam setiap lamating kewan  pada Masyarakat Desa Sunggingsari. 
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BAB IV 

SIMBOL, MAKNA DAN FUNGSI LAMATING KEWAN 

4.1 Simbol dan Makna Lamating Kewan 

 Pada kepercayaan lamating kewan digambarkan akan pertanda atau isyarat 

kehidupan melalui simbol yang dihasilkan dari kehidupan hewan (kewan). 

Masyarakat jawa, khususnya masyarakat Desa Sunggingsari mempunyai pemaknaan 

yang berbeda pada setiap simbol-simbol yang dihasilkan melalui tingkah laku 

kehidupan hewan itu. Berdasarkan teori semiotik kultural kepercayaan masyarakat 

yang berupa lamating kewan merupakan mitos yang di dalamnya adalah sistem 

komunikasi yang berupa pesan kehidupan. Secara garis besar hewan yang mampu 

memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan masyarakat Jawa dapat 

diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu; 1) hewan berkaki empat atau dalam bahasa 

jawa kewan sikil papat,  2) hewan yang dapat terbang atau dalam bahasa jawa kewan 

iber-iberan, dan 3) hewan melata atau dalam bahasa jawa kewan gremetan. Pertanda 

kewan banyu (hewan yang hidup di air) tidak dimasukan dalam kajian ini, karena 

secara garis besar kehidupan hewan di air banyak yang masuk dalam pertanda 

lamating kewan namun melalui mimpi (impen). 
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4.1.1 Simbol dan Makna Lamating  Kewan Sikil Papat 

 Dalam kepercayaan lamating kewan sikil papat ada beberapa hewan yang 

dianggap mampu memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan diantaranya; 

kucing, asu, celeng, kidang, kancil, jaran, grangangan, sapi, dan kebo.  

1. Kucing 

 Kucing merupakan hewan yang sangat dekat dengan manusia dimana 

kehidupan kucing selalu bersamaan dengan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa, 

khususnya masyarakat Desa Sunggingsari mempercayai bahwa kucing merupakan 

nenek moyang dari macan. Kewan kucing pada masyarakat Jawa merupakan lambang 

kemunafikan. Pada kepercayaan lamating kewan, kucing merupakan hewan yang 

banyak memberikan pertanda-pertanda dalam kehidupan, seperti: 

1) Simbol Kucing kerah (kucing berkelahi) yaitu dua kucing atau lebih saling 

kejar-kejaran berkelahi disekitar rumah dan mengeluarkan suara yang keras. Biasanya 

kucing kerah pada malam hari di samping rumah. Jenis kucing yang kerah terkadang 

ada namanya. Seperti kucing kembang asem, kucing kembang ketelon biasanya 

masyarakat menyebutnya sebagai kucing setan. 

  Masyarakat memaknai simbol kucing kerah sebagai pratanda ana memedi 

ing sekitare omah (pertanda ada setan atau mahluk halus di sekitar rumah). 

Masyarakat beranggapan bahwa dari suara kucing yang sedang kerah (berkelahi) 

sebenarnya merupakan pertanda bahwa kucing tersebut melihat memedi (mahluk 
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halus) dan kemudian kucing-kucing tersebut ketakutan dan memberi pertanda kepada 

masyarakat melalui suaranya. 

 Kucing merupakan hewan yang mempunyai tingkah laku aneh di malam hari. 

Mata kucing mampu menembus kegelapan malam. Saat malam hari tiba kucing biasa 

mencari mangsa untuk dimakan. Oleh karena itu kewan kucing sangat dekat dengan 

kehidupan di malam hari. Sehingga masyarakat mempunyai pemaknaan yang 

berlebih kepada suara kucing kerah di malam hari. Mungkin sebenarnya kucing 

tersebut sedang berebut makanan atau berebut pasangan. 

2) Simbol kucing gandhik ning njero omah (kucing kawin di dalam rumah). 

Kucing kawin disini biasanya menimbulkan keributan di dalam rumah. Suara keras 

kucing tersebut biasanya merupakan penglihatan seberapa besar musuh yang akan 

dihadapi. Kucing kawin biasanya sampai merusak barang-barang yang ada di rumah. 

 Masyarakat memaknai sebagai pratanda kang duwe omah bakal sugih 

mungsuh (pertanda yang rumah mempunyai rumah akan memiliki musuh yang 

banyak). Rumah merupakan tempat yang paling sakral yang dimiliki manusia. Kucing 

telah dijelaskan merupakan lambang kemunafikan. Dalam konteks ini kucing 

diibaratkan seorang musuh yang sangat munafik mampu masuk ke dalam rumah dan 

sampai melakukan kawin (hubungan intim). 

 Kucing pada masyarakat Jawa dianggap memiliki musim untuk kawin dengan 

pasangannya. Kucing yang sedang kawin biasanya akan berkejar-kejaran sampai 

diatas atap atau langit-langit rumah. Terkadang kucing tersebut akan sampai merusak 
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rumah warga. Kucing kawin biasanya yang jantan akan mematuk bagian belakang 

leher betinanya. Sebenarnya yang dikatakan mendapatkan musuh adalah kucing 

tersebut. Hal ini karena kucing saat kawin sampai merusak barang-barang warga 

sehingga oleh warga kucing tersebut akan dibenci. 

3) Simbol kucing mandeng tanpa kedhep marang kang ngingu (kucing 

memandang pemiliknya tanpa berkedip). Pada konteks ini kucing biasanya 

memandang disaat sang pemilik rumah duduk di depan rumah. Pandangan kucing 

melalui sorot matanya yang tajam memberikan cahaya terang bagi pemiliknya. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu bakal oleh 

rejeki (pertanda yang memelihara akan mendapatkan rejeki). Dengan melihat sorot 

mata kucing yang tajam, masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan 

energi yang akan memotivasi sang pemilik kucing untuk lebih semangat dalam 

bekerja. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sangat berbahaya karena bulu 

dari hewan ini bisa mengakibatkan penyakit. Mata kucing sendiri memiliki kelebihan, 

dimana pada malam hari mata kucing mampu menembus kegelapan malam. Sorot 

cahaya mata kucing mengeluarkan sinar yang sangat terang. 

 Konteks memperoleh rejeki sebenarnya muncul dari kucing tersebut. Kucing 

yang mempunyai sorot mata yang tajam akan mempunyai harga jual yang tinggi. 

Terkadang ada jenis kucing yang mempunyai cahaya mata yang menarik, seperti 

kucing anggora yang kebanyakan mempunyai warna mata biru atau kuning bersih. 
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Kucing kembang ketelon atau kembang asem juga sering dicari karena memiliki bulu 

warna yang menarik. 

4) Simbol kucing ndekem tanpa obah ana ngarepe kang ngingu (kucing berdiam 

diri di depan pemiliknya tanpa bergerak). Simbol ini hampir sama dengan simbol 

yang ada diatas. Hanya saja dalam konteks ini biasanya kucing duduk dalam waktu 

yang lama di depan pemiliknya. Dan melalui sorot matanya kucing tersebut 

memberikan cahaya terang bagi pemiliknya.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal oleh kanugrahan 

(pertanda akan mendapatkan anugerah). Anugrah disini merupakan pengkabulan doa 

dari yang Kuasa. Pemilik rumah biasanya menginginkan sesuatu yang akan 

bermanfaat dalam hidupnya. Melalui media kucing tersebut yang Kuasa memberikan 

jawaban atas segala doanya. 

 Kucing ndekem di depan pemiliknya merupakan kebiasaan hewan ini. 

Biasanya kucing akan mengikuti tuannya yang kemudian kucing tersebut 

menyenderkan tubuhnya ke pemeliharanya. Kucing yang demikian merupakan kucing 

yang sudah nurut kepada orang. Kucing seperti ini seolah-olah pasrah dengan 

pemiliknya. Gambaran seperti diatas kemudian direfleksikan sebagai pertanda 

kepasrahan manusia kepada Tuhan dalam meminta sesuatu.  

5) Simbol kucing turu ana ing iket, surban utawa klambine kang ngingu (kucing 

tidur di iket, surban, atau pakaian pemeliharanya).  Masyarakat Jawa pada jaman 

dahulu sering kali para bapak memakai iket (ikat kepala) atau surban sebagai 
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lambang kewibawaan. Iket atau surban tersebut biasanya setelah dipakai diletakan 

pada kursi yang panjang atau masyarakat jawa menamainya dengan nama rosban. 

Kucing sendiri biasanya juga sering gegulungan diatas rosban. Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai pratanda bakal oleh arta (pertanda akan mendapatkan uang).   

 Pada masa lalu uang oleh masyarakat Jawa terutama laki-laki sering diletakan 

pada iket, surban, atau ageman (pakaian). Dahulu belum ada dompet seperti sekarang 

ini. Kemudian simbol kucing yang sedang duduk diatas iket atau surban diibaratkan 

oleh masyarakat sedang ngendog duit (menghasilkan uang). Sehingga mereka 

berkeyakinan akan mendapatkan arta atau rejeki keuangan. 

6) Simbol kucing manggon ana ing pojoking omah ora lunga-lunga (kucing 

berdiam diri di pojok rumah dalam waktu yang lama). Biasanya kucing akan berdiam 

diri di samping rumah. Kucing tersebut tidak akan menghiraukan siapa pun yang 

lewat di depannya.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal nampa kabegjan 

(pertanda akan menerima keberuntungan). Kucing yang berdiam diri di samping 

rumah diibaratkan sedang menunggu atau menyambut keberuntungan yang akan 

diterima pemilik rumah.  

 Kucing mempunyai kebiasaan tidur di samping pawon (tempat untuk masak). 

Hal ini dikarenakan di samping pawon sangat hangat, jadi kucing senang berdiam 

disamping pawon. Pojok omah pada masyarakat Jawa merupakan patokan dalam 

hidup. Patokan tersebut ada empat muara yaitu wetan, kidul, kulon, lor. Keempat 
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patokan tersebut mempunyai nilai kebaikan dan keburukan bagi masyarakat. Kucing 

yang berda di pojok rumah kemudian direfleksikan oleh masyarakat sebagai pertanda 

bahwa kucing tersebut sedang menunggu kebaikan dari salah satu muara patokan 

rumah tersebut. 

7) Simbol Kucing tansah gegulungan (kucing bergelintingan di lantai). Pada 

konteks ini biasanya kucing gegulungan di depan yang mempunyai rumah yang 

sedang duduk. Kucing gegulungan merupakan refleksi apa yang akan dialami 

pemiliknya. Kucing tersebut memberikan kewaspadaan terlebih dahulu kepada 

pemiliknya. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda ana wong kang gawe 

paeka marang kang ngingu (pertanda ada orang berniat jelek kepada pemiliknya). 

Kucing gegulungan menggambarkan kegelisahan yang akan dialami sang pemilik 

rumah. Kegelisahan ini diakibatkan karena akan ada orang yang berbuat jahat (fitnah) 

pada yang bersangkutan. 

 Kegelisahan seseorang tentu dapat dilihat dari tingkah lakunya yang serba 

salah. Manusia dalam posisi bingung pasti akan bertingkah tidak jelas, sulit 

menentukan hal yang pasti. Gambaran kucing yang sedang gegulungan 

(bergelintingan) sebenarnya kucing tersebut sedang bermain atau gatal. Kemudian 

fenomena tersebut dikaitkan dengan kehidupan manusia, bahwa hal tersebut 

merupakan pertanda bahwa pemiliknya akan mendapatkan hal bruk dari orang lain. 
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8) Simbol kucing saistha nyakarke kukune marang kang ngingu (kucing 

mencakarkan kukunya kepada pemiliknya). Masyarakat memaknai simbol ini 

sebagai pratanda kang ngingu bakal katekan durjana (pertanda yang memelihara 

akan kedatangan hal buruk). Kuku kucing yang dicakarkan pada pemiliknya 

merupakan pertanda bahwa pemilik kucing tersebut dalam waktu dekat akan 

mengalami hal buruk (dicakar orang lain). 

 Kucing yang mencakarkan kukunya menggambarkan bahwa kucing tersebut 

sedang marah atau menginginkan sesuatu hal. Kuku  yang dicakarkan secara logika 

merupakan hal buruk, karena mencakar secara arti sudah berkonotasi negatif. Kucing 

sendiri sebenarnya merupakan hewan yang mempunyai sifat buruk. Hal ini terlihat 

dari kebiasaan kucing yang sering mencuri makanan, walaupun sudah diberi oleh 

pemiliknya. Dari kebiasaan kucing tersebut kemudian masyarakat mengartikan 

simbol kucing mencakarkan kukunya kepada pemiliknya sebagai pertanda pemiliknya 

akan mendapatkan hal buruk dari orang lain (durjana). 

2. Asu (anjing) 

 Kewan Asu dalam kehidupan masyarakat Jawa merupakan lambang dari 

kesetiaan. Asu apabila telah dipelihara oleh manusia, maka asu tersebut akan 

menuruti dan tunduk dalam perintah sang majikannya. Kewan asu tak jarang menjadi 

sebuah alat dalam pisuhan orang jawa. Pertanda atau isyarat yang dihasilkan kewan 

asu banyak yang mengisyaratkan kewaspadaan akan mara bahaya, antara lain; 
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1) Simbol asu mbaung ing wayah antarane jam 7 tumeka jam 8 esuk (anjing 

menggonggong pada waktu jam 7 sampai jam 8 pagi). Pada masyarakat Jawa jam 7 

sampai jam 8 merupakan hal yang paling baik dalam memulai sebuah pekerjaan. Asu 

mbaung pada waktu jam ini merupakan sebuah peringatan kepada manusia untuk 

memulai pekerjaan.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu bakal 

munggah drajade (pertanda yang memelihara akan mendapat kenaikan pangkat 

dalam pekerjaan). Apabila pemilik asu tersebut lekas memulai pekerjaan maka 

secara psikologis akan meningkatkan kinerjanya. Seperti pepatah Jawa sing sapa 

nandur bakal ngundhuh.  

2) Simbol asu mbaung ing wayah jam 7 tumeka jam 8 bengi (anjing 

menggonggong pada waktu jam 7 sampai jam 8 malam). Pada waktu ini masyarakat 

mempercayai adanya perpindahan hari, dari siang menuju malam. Saat seperti itu 

merupakan hal yang sangat rawan terjadi hal buruk. Oleh sebab itu baik digunakan 

untuk berdoa. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda ana smarabumi njaluk 

pangan (pertanda bahwa leluhur desa meminta sesaji). Smarabumi merupakan 

bahurekso (penunggu) desa yang dipercaya merupakan pelindung desa tersebut. 

Njaluk pangan disini biasanya berupa sesaji yang diinginkan. 

3) Simbol asu mbaung ing wayahe antarane jam 9 tumeka jam 10 awan (anjing 

menggonggong pada waktu jam 9 sampai jam 10 siang). Pada waktu ini masyarakat 
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biasanya masyarakat telah sibuk dengan pekerjaannya. Asu mbaung merupakan 

lambang keprihatinan yang akan dialami pemiliknya.   

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu bakal 

kasusahan marga arta (pertanda yang memelihara akan mendapatkan masalah yang 

ada hubungannya dengan uang). Lolongan asu tersebut tersebut merupakan 

penglihatan bahwa saat jam itu pemiliknya juga belum memulai pekerjaan. Asu 

tersebut seakan mengingatkan bahwa dengan hal itu sang pemilik akan bermasalah 

dengan duit ( uang). 

4) Simbol asu mbaung ing wayah jam 9 tumeka jam 10 bengi (anjing 

menggonggong pada waktu jam 9 sampai jam 10 malam). Saat seperti ini juga 

merupakan hal yang sangat rawan terjadi hal buruk. Oleh sebab itu baik digunakan 

untuk berdoa. 

 Masyarakat juga memaknai simbol ini sebagai pratanda ana smarabumi 

njaluk pangan (pertanda leluhur desa meminta sesaji). Smarabumi merupakan 

bahurekso (penunggu) desa yang dipercaya merupakan pelindung desa tersebut. 

Njaluk pangan disini biasanya berupa sesaji yang diinginkan. 

5) Simbol  asu mbaung ing wayah antarane jam 11 tumeka jam 12 awan (anjing 

menggonggong pada waktu jam 11 sampai jam 12 siang). Pada waktu jam ini 

biasanya merupakan peristirahatan orang bekerja. Masyarakat terkadang 

mempercayai bahwa wayah jam 11 sampai jam 12 lebih baik untuk berhenti dalam 

pekerjaan. Karena merupakan pamali apabila masih bekerja. 
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 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu bakal oleh 

pawarta (pertanda yang memelihara akan mendapatkan kabar). Kabar yang akan 

datang biasanya merupakan kabar baik yang datang dari sanak saudara. Asu mbaung 

disini merupakan aura positif karena akan ada sanak saudara yang datang untuk 

menyambung silaturahmi dengan membawa kabar baik.   

6) Simbol asu mbaung ing wayah jam 11 tumeka jam 12 bengi (anjing 

menggonggong pada waktu jam 11 sampai jam 12 malam). Pada waktu ini orang 

Jawa mengenalnya dengan waktu peralihan hari. Dimana paling baik untuk 

digunakan untuk berdoa. Asu mbaung pada waktu ini biasanya merupakan pertanda 

buruk 

 Masyarakat memaknainya sebagai pratanda kang ngingu yen lelungan bakal 

padu (pertanda yang memelihara apabila berpergian akan mendapatkan masalah). 

Waktu yang bagus untuk berdoa harus digunakan sebaik mungkin. Apabila pemilik 

asu pagi harinya mempunyai rencana untuk pergi, besar kemungkinan akan menemui 

masalah ditempat tujuannya. 

7) Simbol asu mbaung wayah antarane jam 1 tekan jam 2 awan (anjing 

menggonggong pada waktu jam 1 hingga jam 2 siang) merupakan pertanda buruk 

dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pada waktu ini biasanya merupakan wayah sepi, 

dimana manusia biasanya berhenti dengan rutinitasnya.   

 Asu mbaung pada jam ini masyarakat memaknainya sebagai pratanda kang 

ngingu arep ditinggal bojone (pertanda yang memelihara akan ditinggalkan suami 



   45 

 

 

 

atau istrinya). Artinya suami/istri akan melakukan hal serong dengan orang lain yang 

akan mengakibatkan rumah tangganya berantakan. 

9) Simbol asu mbaung ing wayah jam 1 tekan jam 2 bengi (anjing 

menggonggong pada waktu jam 1 hingga jam 2 malam) merupakan lambang 

kasusahan dalam masyarakat Jawa. Masyarakat mempercayai bahwa pada waktu ini 

merupakan waktu yang angker atau kramat bagi masyarakat. Biasanya para lelembut 

datang untuk menampakan dirinya.  

 Masyarakat memakanainya sebagai pratanda desa iku bakal kena kasusahan 

(pertanda desa tersebut akan terkena musibah). Susah disini dapat berupa pagebluk, 

bencana alam, gagal panen, dan orang meninggal.  

10) Simbol asu mbaung ing wayah jam 3 tumeka jam 4 sore (anjing 

menggonggong pada waktu jam 3 hingga jam 4 sore). Masyarakat memaknai simbol 

ini sebagai  pratanda ana smarabumi njaluk pangan (pertanda penunggu desa 

meminta sesaji). Smarabumi merupakan bahureksa (penunggu) desa yang bersifat 

melindungi. Kedatangan smarabumi untuk meminta sesaji biasanya diikuti dengan 

ada hujan angin. 

11)  Simbol asu mbaung ing wayah jam 3 tumeka jam 4 esuk (anjing 

menggonggong pada waktu jam 3 hingga jam 4 pagi). Masyarakat memaknai simbol 

ini sebagai pratanda smarabumi nyuwunake tambahing rejeki ing kana (pertanda 

smarabumi memintakan rejeki untuk masyarakat desa). Smarabumi memintakan hasil 
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panen warga desa agar melimpah, perairan lancar, sumber mata air untuk kehidupan 

sehari-hari semakin besar. 

12) Simbol asu mbaung ing wayah jam 5 tumeka jam 6 sore (anjing 

menggonggong pada waktu jam 5 sampai jam 6 sore). Pada waktu ini masyarakat 

Jawa mempercayai merupakan waktu yang paling baik dalam memohon doa kepada 

yang Kuasa. Asu mbaung pada jam ini merupakan pertanda baik bagi manusia. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu bakal 

mundhak gajine (pertanda yang memelihara akan naik gajinya). Tentunya hal ini 

harus diimbangi dengan kerja yang lebih giat dan berdoa kepada yang Kuasa. 

13) Simbol asu mbaung ing wayah jam 5 tumeka jam 6 esuk (anjing 

menggonggong pada waktu jam 5 hingga jam 6 pagi) merupakan pertanda baik dalam 

kehidupan. seperti penjelasan diatas bahwa antara jam 5 sampai jam 6 merupakan 

waktu yang baik untuk meminta permohonan kepada yang Kuasa. 

 Asu mbaung pada jam ini di pagi hari oleh masyarakat dianggap sebagai 

pratanda kang ngingu bakal oleh kabegjan (pertanda yang memelihara akan 

mendapatkan keberuntungan). Kabegjan yang akan datang dapat berupa mendapat 

rejeki, mendapat pekerjaan, dan memperoleh jodoh. 

 Asu adalah hewan yang banyak berfungsi sebagai satpam atau penjaga rumah 

warga. Asu pada malam hari oleh masyarakat sering dibiarkan berkeliaran pada 

halaman rumah mereka. Asu biasanya akan menggonggong apabila melihat atau 

mencium bau manusia yang belum pernah dikenalnya. Hewan ini dapat mengenali 
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manusia melalui bau keringat manusia. Asu akan menggonggong apabila merasa ada 

ancaman dari sekitar atau sedang merasa lapar. Suara asu yang menggonggong oleh 

masyarakat kemudian dihubungkan dengan kehidupan manusia. Sebenarnya lolongan 

asu merupakan pertanda bahwa asu trsebut yang merasa tidak aman dari dunia luar. 

3. Celeng 

  Celeng (babi hutan) merupakan lambang dari keangkaramurkaan kehidupan. 

Simbol celeng mlebu tegalan (babi hutan masuk pekarangan warga). Pada situasi ini 

biasanya celeng masuk ke pekarangan (sawah) warga dan kemudian memakan hasil 

panen warga. Celeng oleh sebagian masyarakat dianggap merupakaan jelmaan leluhur 

yang datang menengok tegalan. Oleh sebab itu, tak jarang apabila masyarakat 

memanen tanamanya biasanya diletakkan sesaji sebagai rasa syukur. 

  Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal kasil panene 

(pertanda hasil panennya akan melimpah). Celeng merupakan hewan yang pintar. 

Sebelum menjarah hasil panen warga biasanya celeng telah memilih terlebih dahulu. 

Sawah yang terpilih dijarah celeng merupakan sawah yang hasil panennya paling 

bagus. 

  Celeng yang masuk ke pekarangan warga sebenarnya merupakan pertanda 

buruk dimana celeng tersebut pastinya akan menjarah hasil tanaman warga. Celeng 

biasanya akan menjarah hasil tanaman warga yang memiliki tingkat panen yang paling 

baik. Hal demikian kemudian diartikan warga bahwa celeng yang masuk ke 
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pekaranganya merupakan pertanda baik karena hasil panennya akan melimpah, 

walaupun sempat dijarah oleh celeng. 

4.  Macan 

 Macan merupakan lambang dari kekuasaan kehidupan. Pada masyarakat Jawa 

simbol macan mlebu tegalan (macan masuk pekarangan warga). Macan merupakan 

hewan yang sangat langka dan sulit untuk dijumpai. Apabila macan sudah masuk 

pekarangan warga biasanya macan tersebut merusak tanaman dan pekarangan warga. 

Masyarakat juga mempercayai bahwa macan merupakan bahureksa (penunggu) desa 

yang sifatnya melindungi.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal ketekan mungsuh 

(pertanda akan mendapatkan musuh). Macan datang ke tegalan (pekarangan) warga 

yang kemudian merusak tanaman warga akan menimbulkan kemarahan bagi pemilik 

tegalan. Hal ini kemudian dicerminkan bahwa dengan kedatangan macan, pemilik 

tegalan tersebut akan kedatangan musuh dalam kehidupannya.  

 Macan merupakan hewan pemangsa nomor satu di hutan. Hewan ini sangat 

ditakuti oleh hewan-hewan lainnya karena kelakuannya terhadap hewan lain yang 

memangsa seenaknya. Pada rantai makanan di hutan jenis hewan karnivora ini berdiri 

pada tingkat tertinggi, sehingga sering dijuluki raja hutan. Hewan ini juga bersifat 

merusak terhadap apa pun yang ada disekitarnya. Hal-hal demikian kemudian oleh 

masyarakat disimpulkan bahwa tingkah laku macan sama juga seperti tingkah laku 
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seorang musuh yang sedang menyerang lawannya. Menggunakan segala cara untuk 

memperoleh mangsanya atau kemenangan.  

5.  Kancil 

 Kancil merupakan lambang kecerdikan dalam kehidupan. Pada masyarakat 

Jawa simbol kancil mlebu tegalan (kancil masuk pekarangan warga) merupakan 

pertanda baik bagi masyarakat. Kancil merupakan hewan yang sangat jarang 

dijumpai. Tegalan yang disinggahi kancil merupakan sebuah keberuntungan. Kancil 

adalah lambang kecerdasan dalam kehidupan.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda arep katekan wong Agung 

(pertanda akan kedatangan orang penting). Sifat kancil yang cerdik atau pintar 

merupakan penggambaran sosok orang yang Agung. Kedatangan kancil ibarat akan 

ada orang pintar datang memberikan kawruh (ilmu) dalam kehidupan. Tentunya 

dengan kedatangan wong Agung tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan 

manusianya. 

 Kancil merupakan hewan yang super cerdik atau pintar. Hal  ini terlihat dalam 

sebuah dongeng yang berjudul kancil nyolong timun. Disitu terlihat kecerdikan dan 

akal pintar kancil dalam melabuhi asu. Dalam konteks ini orang pintar digambarkan 

memiliki tingkat kecerdikan dan intelegensi yang tinggi sehingga dapat dikatakan 

wong Agung.  Sesengguhnya kedatangan kancil ke pekarangan warga mungkin untuk 

mencari makan atau sekedar lewat, namun kemudian oleh masyarakat diartikan 

bahwa kedatangan kancil seperti kedatangan wong Agung yang membawa kebaikan.  
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6.  Kidang 

 Simbol kidang mlebu tegalan (kijang masuk pekarangan warga) merupakan 

pertanda baik bagi masyarakat. Deskripsi tentang simbol ini sama dengan simbol 

yang dihasilkan kewan kancil. Kidang dan kancil merupakan hewan pintar atau 

cerdik yang digunakan sebagai simbol wong Agung. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda arep katekan wong Agung 

(pertanda akan kedatangan orang penting). Seperti kewan kancil, kedatangan kidang 

juga merupakan refleksi akan ada orang pintar atau wong Agung yang datang 

memberikan pitutur tentang kawruh urip. Pitutur tersebut bersifat baik yang akan 

berguna bagi kehidupan yang bersangkutan. 

 Kidang hampir memiliki tingkah laku yang sama seperti kancil. Secara fisik 

kancil dan kidang hampir memiliki ciri-ciri yang sama, hanya kidang memiliki 

tanduk yang unik. Tanduk kidang oleh sebagian orang dikoleksi untuk dijadikan 

lambang kebangsawanan. Kulit kidang memiliki motif yang unik, seperti kidang yang 

ada di istana bogor memiliki motif trotol. Hewan ini juga memiliki kecepatan berlari 

yang baik sehingga memungkinkan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara 

cepat. Gambaran kidang yang seakan merupakan hewan istimewa kemudian oleh 

masyarakat digambarkan seperti sosok wong Agung (orang besar). Simbol kidang 

yang masuk ke pekarangan warga kemudian dimaknai bahwa yang mempunyai 

rumah akan kedatangan wong Agung. Padahal mungkin sesungguhnya kedatangan 

kidang tersebut sekedar ingin mencari makan atau lewat saja. 
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7.   Grangangan 

 Grangangan (musang) merupakan lambang kelicikan dalam kehidupan. 

Simbol kepethuk grangangan nyabrang dalan (berpapasan dengan musang yang 

menyeberang jalan). Grangangan yang menyeberang jalan biasanya berhenti sebentar 

ditengah jalan untuk kemudian menolehkan kepalanya ke kanan dan kiri.   

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal nemu isin ning 

paran (pertanda akan mendapatkan malu di jalan). Kepala grangangan yang menoleh 

ke kanan kiri merupakan penggambaran bahwa grangangan tersebut sedang 

menertawakannnya. Apabila yang bersangkutan meneruskan perjalanannya maka 

besar kemungkinan akan nemu wirang (malu) ditempat tujuan. 

 Grangangan adalah jenis hewan yang selalu menyembunyikan dirinya dari 

manusia. Hewan ini biasanya akan muncul ke sawah atau pekarangan warga untuk 

mencari mangsa. Simbol grangangan nyabrang jalan yang oleh masyarakat diartikan 

akan nemu wirang ditempat tujuan secara analisis logis merupakan penggambaran 

dari sifat grangangan tersebut. Grangangan yang sering bersembunyi dari manusia 

digambarkan malu terhadap manusia karena dapat diketahui oleh manusia saat 

menyeberabg jalan dengan wujudnya yang buruk. Hal tersebut kemudian 

direfleksikan pada kehidupan manusia melalui simbol weruh grangangan nyabrang 

dalan. 
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8.  Jaran 

 Jaran (kuda) merupakan lambang keperkasaan bagi masyarakat Jawa. Simbol 

jaran ngringkik ing wayah wengi (kuda mengeluarkan suaranya pada malam hari). 

Jaran merupakan hewan yang sangat cerdas dan setia terhadap pemiliknya. Suara 

ringkian jaran pada malam hari merupakan sebuah pertanda jelek.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda ana setan ing sakiwa 

tengene omah (pertanda ada setan atau mahluk halus di sekitar rumah). Suara jaran 

yang keras merupakan bukti bahwa saat itu jaran melihat ada mahluk halus disekitar 

rumah. Jaran juga termasuk hewan yang sangat peka dengan hal-hal yang ada 

disekitarnya. 

 Jaran oleh masyarakat kebanyakan dipelihara di samping atau di belakang 

rumah. Pada malam hari jaran berada  antara tidur dan tidak sehingga jaran mengerti 

akan gerak-gerik yang ada disekitarnya. Jaran yang meringkik pada malam hari 

merupakan gambaran bahwa jaran tersebut merasa tidak tenang. Jaran hanya akan 

meringkik apabila dalam bahaya atau merasa tidak tenang karena ada ancaman. Oleh 

masyarakat ringkian jaran diartikan bahwa disekitar ada mahluk halus yang 

mengusik ketenangan jaran tersebut. 

9.  Sapi 

 Sapi merupakan lambang pengabdian bagi kehidupan orang Jawa. Sapi oleh 

masyarakat biasanya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Simbol sapi genthong 

kebeg (sapi yang pantat dan perutnya bersatu membentuk genthong). Masyarakat 
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memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duweni ora bakal kekurangan uripe 

(pertanda pemiliknya tidak akan kekurangan hidupnya).  

 Genthong pada masyarakat Jawa merupakan tempat menyimpan air maupun 

beras. Sapi merupakan hewan suci yang dianggap keramat keberadaannya, terutama 

bagi kaum agama hindu. Sapi genthong kebeg merupakan penggambaran dari 

lumbung padi atau air yang besar.  Penggambaran lumbung padi atau air yang besar, 

senantiasa akan membuat manusianya hidup serba berkecukupan. Tentunya dengan 

keberadaan sapi genthong kebeg dipercaya membawa keberuntungan dan kebaikan 

bagi pemiliknya. Hal ini tentunya tidak lepas dari fungsi genthong sebagai tempat 

untuk menyimpan sesuatu.  

10. Kebo 

 Kebo seperti halnya dengan sapi  merupakan lambang pengabdian dalam 

kehidupan masyarakat Jawa. Simbol kebomuni ing wayah wengi (kebo mengeluarkan 

suaranya pada tengah malam) merupakan pertanda buruk dalam kehidupan.  Kebo 

pada masyarakat Jawa sering disangkut pautkan dengan lambang kebodohan. Suara 

yang dihasilkan kebo pada malam hari merupakan isyarat kepada masyarakat untuk 

berhati-hati atau waspada. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal ana bebaya ing 

desa (pertanda akan ada bahaya di desa tersebut). Bebaya disini bisa berupa ada 

maling, ada orang meninggal, atau pun bencana alam. Kebo juga termasuk hewan 

yang memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap sesuatu yang ada disekitar manusia. 
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 Kebo adalah hewan yang terkenal dengan tidur panjangnya. Masyarakat 

sering mengumpamakan manusia yang sering tidur bagaikan kebo. Pada malam hari 

apabila kebo sudah tertidur maka akan sangat terlelap, kecuali apabila kebo tersebut 

merasa tidak tenang maka sedikit akan mengeluarkan suaranya. Sebenarnya kebo 

yang mengeluarkan suaranya menandakan bahwa kebo tersebut meminta makan 

kepada yang memelihara atau kebo tersebut sedang sakit.  Masyarakat kemudian 

mengartikan sesuatu hal yang langka ini sebagai pertanda ada bahaya di desa tersebut. 

Padahal bahaya yang sesungguhnya terjadi pada kebo, apabila tidak segera dikasih 

makan mungkin sampai pagi kebo tersebut akan mengeluarkan suaranya karena 

marah terhadap pemiliknya. 

4.1.2 Simbol dan Makna Lamating  Kewan Iber-iberan 

 Dalam kepercayaan lamating kewan iber-iberan ada beberapa hewan yang 

dianggap mampu memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan. Klasifikasi 

kewan iber-iberan tidak hanya memuat jenis burung saja tetapi juga hewan lain yang 

dapat terbang diantaranya; manuk prenjak, manuk gagak, manuk kedhasih, manuk 

bence, manuk piyak, manuk kuter, kinjeng dom, tawon, manuk jalak, manuk engkuk, 

manuk sriwiti, manuk kutut, pijer, kupu lan liyane. 

1. Manuk Prenjak 

 Manuk prenjak merupakan lambang kekerabatan dalam kehidupan masyarakat 

Jawa. Bentuk manuk prenjak yang kecil menjadikan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat, tak jarang masyarakat Jawa banyak yang memelihara manuk prenjak 
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karena tertarik pada warna dan suaranya. Manuk prenjak sendiri banyak memberikan 

pertanda atau isyarat dalam kehidupan, antara lain;  

1) Simbol manuk prenjak sajodho bebarengan muni suwe ora lunga-lunga ana 

ing kidul omah (sepasang burung prenjak berkicau lama di sebelah selatan rumah). 

Manuk prenjak selalu memberikan kabar baik dalam kehidupan manusia. Manuk 

prenjak dalam masyarakat Jawa juga sering disebut manuk dhayoh (tamu). 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

kadhayohan priyayi sumedya becik (pertanda yang mempunyai rumah akan 

kedatangan tamu piyayi yang membawa kebaikan). Prenjak sajodho melambangkan 

kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup tersebut digambarkan dengan akan 

adanya tamu piyayi yang akan memberikan pitutur becik. Piyayi merupakan golongan 

tertinggi dalam strata sosial masyarakat Jawa. 

 Pada ilmu bumi poros dari bumi berada pada kutub selatan (kidul) dan kutub 

utara (lor), dimana masing-masing kutub mengeluarkan energi positif untuk 

kehidupan. Masyarakat Jawa mempunyai semacam kepercayaan bahwa orang yang 

sudah mati akan dikubur menghadap kedua poros bumi, hal ini beralasan apabila 

terjadi pergeseran bumi yang disebabkan bencana maka posisi orang yang sudah mati 

tidak akan bergeser. Poros kutub utara (lor) dan kutub selatan (kidul) merupakan 

sesuatu yang penting dalam pergerakan bumi sehingga keduanya memberikan 

pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Sepasang burung prenjak yang 

berkicau di pagi hari merupakan pertanda keharmonisan dalam hidup. Simbol 
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sepasang burung prenjak yang berkicau di sebelah selatan rumah kemudian dimaknai 

sebagai pertanda akan kedatangan tamu piyayi. 

2) Simbol manuk prenjak muni ing pojok payoning omah (burung prenjak 

berkicau di pojok emperan rumah). Masyarakat memaknai simbol ini sebagai 

pratanda kang duwe omah bakal katekan lelara (pertanda pemilik rumah akan 

terkena penyakit). Manuk prenjak yang seharusnya terbang kesana-kemari disini 

digambarkan hanya berdiam diri di emperan rumah. Hal demikian merupakan 

pertanda bahwa yang memiliki rumah akan terkena penyakit. 

 Payon dalam masyarakat Jawa adalah tempat untuk berteduh. Payon omah 

pada masyarakat Jawa biasanya berada di samping rumah. Biasanya manuk prenjak 

akan bertengger di payon omah apabila dalam keadaan hujan. Manuk prenjak yang 

berteduh di payon omah sebenarnya merupakan pertanda bahwa manuk tersebut 

sedang mencari tempat berteduh untuk menghindari air hujan. Manuk prenjak 

memiliki bentuk yang kecil sehingga apabila terkena air maka akan cepat basah dan 

akhirnya tidak bisa terbang. Masyarakat kemudian memaknai simbol manuk prenjak 

yang berteduh di emperan rumah sebagai pertanda yang mempunyai rumah akan 

terkena penyakit. Sebenarnya mungkin yang terkena penyakit adalah manuk 

prenjaknya, namun kemudian diumpakan itu adalah manusia. 

3) Simbol manuk prenjak muni ana ing sawetaning omah (burung prenjak 

berkicau di sebelah timur rumah). Arah wetan bagi masyarakat merupakan sumber 
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kejelekan atau barang ala. Manuk prenjak yang berkicau di wetan (timur) rumah, 

merupakan pertanda kewaspadaan bagi pemilik rumah. 

 Masyarakat memaknai manuk prenjak yang berkicau di wetan omah sebagai 

pratanda kang duwe omah bakal kadhayohan wong sing ala lan arep padu (pertanda 

pemilik rumah akan kedatangan orang jelek yang mengajak beradu mulut). Akan ada 

tamu baik dari sanak saudara maupun orang lain yang akan datang membawa 

masalah hingga akhirnya beradu mulut.  

4) Simbol manuk prenjak muni ana ing sakidule omah (burung prenjak berkicau 

di selatan rumah). Berbeda dengan arah timur (wetan), arah selatan (kidul) merupakan 

lambang rejeki. Pada masyarakat Jawa apabila ada tamu yang datang dari arah selatan 

merupakan tamu yang membawa rejeki atau kebaikan. 

 Masyarakat memaknai manuk prenjak yang berkicau di kidul rumah sebagai 

pratanda kang duwe omah bakal kadhayohan rejeki (pertanda pemilik rumah akan 

kedatangan rejeki). Rejeki bisa berwujud orang tersebut membeli hasil panen, ternak, 

atau pun memberikan rejeki tanpa meminta apa pun. Hal ini biasanya dari sanak 

saudara. 

5) Simbol manuk prenjak muni ana ing sakuloning omah (burung prenjak 

berkicau di sebelah barat rumah). Sama halnya dengan arah wetan (timur), arah kulon 

(barat) pada masyarakat merupakan sumber kejelekan. Padahal matahari sendiri terbit 

dan tenggelan pada arah tersebut.  
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 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

kadhayohan sedya gawe ala lan ngajak padu (pertanda pemilik rumah akan 

kedatangan tamu yang mengajak beradu mulut). Manuk prenjak yang berkicau di 

selatan rumah merupakan pertanda buruk yaitu akan ada tamu, baik dari sanak 

saudara maupun orang lain yang datang membawa masalah dan mengajak adu mulut. 

Hal ini tentu dapat dihindari apabila sebelumnya pemilik rumah mampu mengartikan 

pertanda dari kicauan prenjak tersebut. 

6) Simbol manuk prenjak muni ana ing saloring omah (burung prenjak berkicau 

di sebelah utara rumah). Arah kidul (selatan) dan arah lor (utara) dianggap merupakan 

arah sumber kebaikan. Manuk prenjak yang berkicau di loring omah (utara rumah) 

merupakan pertanda bagus bagi pemilik rumah. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

katekan wong gedhe kang bakal menehi pitutur becik (pertanda pemilik rumah akan 

kedatangan tamu orang besar yang akan memberikan ilmu yang baik). Manuk prenjak 

yang berkicau di utara rumah merupakan sebuah pertanda akan ada tamu, beliau 

adalah orang pintar atau mempunyai derajat dalam kehidupan yang akan memberikan 

pitutur becik bagi pemilik rumah. Hal seperti ini tentunya harus disambut dengan 

kebaikan juga. 

7) Simbol manuk prenjak muni ana ing sakduwure loteng (burung prenjak 

berkicau diatas loteng) merupakan pertanda buruk bagi masyarakat. Loteng termasuk 
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tempat yang paling tinggi disuatu rumah. Manuk prenjak yang berada diatas loteng 

adalah gambaran bahwa manuk tersebut sedang mencari tempat yang paling tinggi 

 Manuk prenjak yang berkicau diatas loteng oleh masyarakat diartikan sebagai 

pratanda bakal kobongan omahe utawa nemu bebaya (pertanda rumahnya akan 

kebakaran atau mendapat bahaya). Manuk prenjak memberikan kewaspadaan kepada 

pemilik rumah untuk mencari tempat yang paling tinggi, seperti diibaratkan di loteng 

karena akan ada bahaya. Bahaya disini dapat berupa kebakaran rumah atau pun 

bencana alam. 

8) Simbol manuk prenjak nyamber-nyamber ana sakiduling omah (burung 

prenjak menyambar-nyambar di sebelah selatan rumah). Berbeda dengan manuk 

prenjak yang berburkicau di kidul (selatan) rumah yang merupakan pertanda baik, 

manuk prenjak yang nyamber-nyamber di selatan rumah merupakan pertanda buruk. 

Nyamber-nyamber berarti manuk prenjak tersebut hanya terbang rendah mendekati 

rumah tanpa berkicau. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

padu (pertanda pemilik rumah akan bercekcok mulut). Manuk prenjak yang nyamber-

nyamber merupakan gambaran bahwa akan ada tamu yang membawa masalah hingga 

sampai beradu mulut (padu). 

9) Simbol manuk prenjak nyamber-nyamber ana ing sawetaning omah (burung 

prenjak menyambar-nyambar di sebelah timur rumah). Manuk prenjak yang berkicau 

di timur (wetan) rumah merupakan pertanda buruk bagi manusia, akan tetapi apabila 
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manuk prenjak hanya nyamber-nyamber di timur (wetan) merupakan pertanda baik 

dalam kehidupan. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

kadhayohan pandhita (pertanda yang mempunyai rumah akan kedatangan tamu 

pandhita). Pandhita adalah orang yang sangat berpengalaman dalam dunia 

kesempurnaan hidup. Manuk prenjak yang nyamber-nyamber digambarkan seseorang 

pandhita yang akan datang untuk memberikan petuah baik untuk kehidupan. 

10) Simbol manuk prenjak nyamber-nyamber tekane saka kulon bener (burung 

prenjak menyambar-nyambar datangnya dari barat). Seperti yang lainnya bahwa arah 

manuk prenjak yang nyamber-nyamber dan muni (berkicau) mempunyai kebalikan 

makna. Manuk prenjak yang nyamber-nyamber dan datangnya dari barat (kulon) 

merupakan pertanda baik dalam kehidupan. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

oleh drajat (pertanda pemilik rumah akan mendapatkan derajat dalam kehidupan). 

Drajat berarti sebuah pangkat dalam pekerjaan. Tentunya manusia juga tidak selama 

mengharapkan melalui pertanda ini, harus ada usaha untuk memperoleh derajat 

tersebut. 

11) Simbol manuk prenjak nyamber-nyamber tekane saka lor (burung prenjak 

menyambar-nyambar datangnya dari utara) merupakan pertanda akan datang 

kesusahan pada pemilik rumah. Manuk prenjak tersebut membawa angin sungkawa 

dari utara (lor). 
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 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal ana pepati 

(pertanda akan ada kabar kematian). Pepati ini biasanya datang dari sanak saudara 

dekat. Manuk prenjak memberikan pertanda kematian tersebut melalui tingkah 

lakunya yang nyamber-nyamber omah. 

12) Simbol manuk prenjak nyamber-nyamber tekane saka lor wetan (burung 

prenjak menyambar-nyambar datangnya dari timur laut) merupakan pertanda baik 

bagi sang pemilik rumah. Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang 

duwe omah bakal kadhayohan saperlu takon masalah (pertanda pemilik rumah akan 

kedatangan tamu yang akan menanyakan masalah). Berarti dalam konteks ini sang 

pemilik rumah dianggap sebagai orang pintar yang mampu memberikan solusi atas 

masalah yang dialami tamunya.  

 Manuk prenjak biasanya akan mencari makanan sampai ke desa karena manuk 

ini senang mengisap madu yang ada di bunga-bunga warga . Manuk prenjak oleh 

masyarakat Jawa sering juga disebut sebagai manuk dhayoh (tamu). Masyarakat Jawa 

menyebutnya sebagai manuk dhayoh karena hewan kecil ini sering datang di pagi hari 

ke halaman rumah warga. Manuk prenjak yang berkicau di samping rumah warga 

pada pagi hari sebenarnya menunjukkan bahwa manuk prenjak sedang mencari 

makan. Namun masyarakat mempunyai pemaknaan yang lebih terhadap hewan ini 

seperti yang telah tertulis diatas. 
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2. Manuk Gagak 

 Manuk gagak dalam kehidupan masyarakat Jawa merupakan lambang 

keperkasaan kehidupan. Manuk gagak merupakan hewan yang sangat jarang dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, setiap kedatangan manuk gagak selalu 

memberikan pertanda atau isyarat bagi masyarakat, diantaranya; 

1) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 7 tekan jam 8 esuk 

(burung gagak berkicau pada waktu jam 7 hingga jam 8 pagi) merupakan pertanda 

baik dalam kehidupan. Warnanya yang hitam pekat membuat burung gagak sangat 

mudah dikenali. Masayarakat memaknai simbol ini sebagai  pratanda kang duwe 

pekarangan arep oleh rembug becik saka sedulur adoh (pertanda pemilik pekarangan 

akan mendapatkan pembicaraan baik dari sanak saudara yang jauh). Dengan suaranya 

yang keras manuk gagak tersebut memberikan kabar bahwa akan ada saudara jauh 

yang datang.  

2) Simbol manuk gagak muni ing wayah antarane jam 7 tekan jam 8 bengi 

(burung gagak berkicau pada waktu jam 7 hingga jam 8 malam). Manuk gagak yang 

bersuara pada malam hari akan menimbulkan rasa takut kepada warga karena 

suaranya yang keras. Masyarakat memaknai simbol ini sebagai  pratanda kang duwe 

pakarangan arep akeh kabegjan tekan dhewe (pertanda yang mempunyai pekarangan 

akan mendapatkan keberuntungan). Keberuntungan dapat berwujud rejeki atau pun 

hasil panen yang melimpah. 
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3) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 9 tekan jam 10 awan 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 9 hingga 10 siang). Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep oleh rembug becik saka 

liyan praja (pertanda yang mempunyai pekarangan akan mendapatkan pembicaraan 

baik dari lain daerah). Pembicaraannya biasanya menyangkut jual beli hasil panen, 

jual beli tanah, atau pun perjodohan.  

4) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 9 tekan jam 10 bengi 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 9 hingga jam 10 malam). Masyarakat 

memakanai simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep dipitnah wong 

(pertanda yang punya pekarangan akan difitnah orang). Manuk gagak yang bersuara 

pada jam ini melambangkan musuh yang licik, menusuk dan menjelek-jelekan dari 

belakang. 

5) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 11 tekan jam 12 awan 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 11 hingga jam 12 siang). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda smarabumi njaluk pangan (pertanda 

smarabumi meminta sesaji). Smarabumi adalah penunggu desa (bahureksa) sifatnya 

baik yaitu melindungi segenap ketentraman desa. 

6) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 11 tekan jam 12 bengi 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 11 hingga jam 12 malam). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep kadhayohan 

sedulur adoh (pertanda yang mempunyai pekarangan akan kedatangan tamu dari 
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saudara jauh). Manuk gagak dalam konteks ini bertindak sama halnya dengan manuk 

prenjak yaitu sebagai pertanda akan ada tamu yang datang. 

7) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 1 tekan jam 2 awan 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 1 hingga jam 2 siang). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep kelangan 

(pertanda yang mempunyai pekarangan akan kehilangan sesuatu). Pemilik 

pekarangan diberikan tanda bahwa dia akan kehilangan sesuatu, dapat berupa hasil 

panennya atau pun kehilangan barang berharga yang ada di rumahnya. 

8) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 1 tekan jam 2 bengi 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 1 sampai jam 2 malam). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep mundhak 

rejekine (pertanda yang mempunyai pekarangan akan naik gajinya). Hal seperti ini 

tentunya harus dijadikan pelecut semangat dalam bekerja agar pertanda tersebut 

benar-benar menjadi kenyataan. 

9) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 3 tekan jam 4 awan 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 3 hingga jam 4 sore). Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep katekan wong becik 

(pertanda yang mempunyai pekarangan akan kedatangan orang baik). Wong becik 

tersebut akan memberikan ilmu tentang kehidupan.   

10) Simbol  manuk gagak muni ing wayah antarane jam 3 tekan jam 4 esuk 

(burung gagak bersuara pada waktu jam 3 hingga jam 4 pagi). Masyarakat memaknai 
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simbol ini sebagai pratanda kang duwe pakarangan arep oleh begja (pertanda yang 

mempunyai pekarangan akan mendapat keberuntungan). Keberuntungan dalam 

konteks ini dapat berupa hasil panen yang melimpah atau rejeki yang datang secara 

tiba-tiba. 

 Manuk gagak sering juga disebut dengan nama hewan pemakan bangkai. 

Hewan ini sering bertengger atau membuat sarang di pepohon yang tinggi, seperti 

beringin. Pohon beringin pada suatu desa biasanya  terdapat di tempat pemakaman 

(kuburan). Hal tersebut semakin menambah sisi mistis manuk gagak, terkadang 

burung ini dianggap juga sebagai lambang kematian. Manuk gagak yang 

mengeluarkan suaranya merupakan pertanda bahwa burung tersebut habis memakan 

sesuatu sehingga merasa senang dan kemudian mengeluarkan suaranya. Masyarakat 

kemudian memaknai suara hewan ini dengan pemaknaan yang berbeda pada setiap 

waktunya, seperti yang terlihat diatas. 

3. Manuk Kedhasih 

 Simbol manuk kedhasih mencok ing omah utawa mabur-mabur ing desa 

(burung kedhasih bertengger diatas rumah atau terbang mengelilingi desa) 

merupakan pertanda buruk. Manuk kedhasih menghasilkan suara yang bernada 

orang susah. Masyarakat memaknainya sebagai pratanda arep ana lelara utawa 

kasusahan (pertanda akan datang wabah penyakit).  

 Manuk kedhasih yang terbang mengelilingi desa adalah biasanya sendiri 

seperti sedang mencari sesuatu. Manuk kedhasih merupakan jenis hewan yang sering 
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hidup menyendiri. Kesendirian manuk kedhasih menggambarkan seseorang yang 

kesusahan atau kesepian dalam menjalani hidup. Manuk kedhasih biasanya selalu 

ditinggalkan pasangannya. Hal ini terlihat bahwa manuk kedhasih tidak mampu 

menetaskan telurnya yang kemudian dititipkan manuk-manuk lainnya untuk 

menetaskan telurnya. Jadi pemaknaan masyarakat terhadap manuk kedhasih yang 

terbang masuk ke desa ada refleksi dari kehidupan manuk kedhasih itu sendiri.   

4.  Manuk Bence 

 Simbol manuk bence mlebu ing desa (burung puyuh jantan masuk ke desa).. 

Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda arep ana maling (pertanda akan 

ada maling). Manuk bence yang masuk ke desa dengan diam-diam diibartakan 

sebagai maling yang akan mencuri. Masyarakat perlu waspada apabila ada manuk 

bence yang masuk ke desa. 

 Manuk bence yang masuk ke desa sebenarnya gambaran bahwa makanan di 

hutan sudah jarang, sehingga manuk tersebut mencari makan hingga pemukiman 

warga. Manuk bence memiliki tubuh yang kecil sehinggga sulit untuk ditangkap 

manusia. Hewan ini dapat brgerak ditanah secara cepat, terkadang sampai 

menyenelinap ke rumah warga karena gerakannya yang lincah. Kebiasaan tingkah 

laku manuk bence yang demikian membuat masyarakat menyamakan seperti pencuri 

atau maling. Sehingga kedatangan manuk bence ke desa dimaknai sebagai pertanda 

akan ada pencurian. 
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5.  Manuk Piyak 

 Simbol manuk piyak muni ing desa (burung piyak bersuara mengelilingi desa). 

Sama halnya dengan manuk kedhasih, manuk piyak juga menghasilkan suara yang 

bernada kesedihan atau kesusahan. Manuk piyak biasanya berbunyi pada malam hari 

disaat masyarakat berhenti dengan rutinitasnya. Manuk piyak tersebut terbang 

mengelilingi desa sambil bersuara lantang.  

 Masyarakat memakanai simbol ini sebagai pratanda arep ana wong mati 

(pertanda akan ada orang meninggal dunia). Kebanyakan apabila manuk piyak 

masuk ke desa dengan kicauannya, maka di desa tersebut ada orang sakit yang tak 

lama kemudian akan meninggal dunia. Suara manuk piyak yang sedih tersebut 

diibaratkan ikut bela sungkawa (berduka cita).  

 Manuk piyak adalah jenis burung yang terbang di malam hari dan akan tidur 

pada siang hari. Mata manuk piyak mampu menembus kegelapan malam untuk 

mencari makanan. Manuk piyak biasanya akan membuat sarang pada sela-sela 

(gronggongan) pohon beringin yang besar. Pohon beringin yang besar kebanyakan 

pada suatu desa terdapat di tempat pemakaman desa (kuburan). Manuk piyak 

biasanya juga hidup menyendiri, jarang sekali manuk piyak ditemui dalam jumlah 

yang banyak. Gambaran manuk piyak tersebut kemudian oleh masyarakat diartikan 

bahwa manuk piyak yang terbang di malam hari mencari manusia untuk menjadi 

teman di sarangnya yaitu kuburan. Kemudian hal ini secara khusus diartikan sebagai 

pertanda kematian. 
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6.  Kinjeng Dom 

 Simbol kinjeng dom mlebu omah (capung dom masuk ke rumah) merupakan 

pertanda buruk dalam kehidupan. kinjeng dom oleh masyarakat sering juga disebut 

dengan kinjeng tangis. Kinjeng dom ukurannya berbeda dengan kinjeng (capung) 

pada umumnya. Kinjeng ini relatif memiliki tubuh yang sangat kecil sehingga 

menyerupai bentuk dom (jarum).        

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

susah lan nangis (pertanda pemilik rumah akan mendapatkan kesusahan dan 

menangis). Kedatangan kinjeng dom merupakan sebuah lambang kesedihan yang 

akan datang pada rumah tersebut. Untuk mengantisipasi semuanya, kinjeng tersebut 

harus ditangkap dan kemudian dibunuh dengan membanting ke lantai. 

 Kinjeng dom apabila masuk rumah warga sebenarnya dirinya salah jalan yang 

kemudian tersesat di rumah warga. Biasanya kinjeng dom akan tersesat masuk rumah 

warga pada malam hari, padahal pada malam hari penglihatan hewan ini sangat 

buruk. Mata kinjeng dom tidak mampu menembus kegelapan seperti halnya kucing. 

Kinjeng dom yang masuk rumah akhirnya akan kesusahan dalam mencari jalan keluar 

sehingga kebanyakan akan mati di dalam rumah tersebut. Gambaran mengenai 

tingkah laku kinjeng dom tersebut kemudian direfleksikan pada manusia. Simbol 

kinjeng dom yang masuk rumah kemudian dimaknai bahwa pemilik rumah akan 

mendapatkan kesusahan. 
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7.  Tawon  

 Tawon (lebah) merupakan hewan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan 

manusia. Selain dimanfaatkan madunya, sarang tawon juga dapat digunakan sebagai 

alat dalam membatik. Dalam kehidupan masyarakat Jawa tawon merupakan 

lambang kemakmuran. Hal ini dapat dilihat dalam pertanda atau isyarat seperti;  

1) Simbol tawon nggawe omah ana ing omah utawa alas (lebah membuat sarang 

di rumah warga atau kebun warga). Tawon merupakan hewan yang sangat berguna 

bagi manusia,. Tidak hanya madunya saja tetapi sarang dan hewannya juga sangat 

bermanfaat bagi manusia. Tawon yang membuat sarang di rumah atau sawah 

merupakan pertanda baik bagi pemiliknya. Biasanya tawon yang memberikan 

pertanda tersebut adalah tawon mbalong (berwarna hitam).Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai pratanda bakal katekan begja gedhe (pertanda akan mendapatkan 

keberuntungan).  

 Tawon biasanya akan membuat sarang jauh dari manusia. Hal ini dikarenakan 

tawon tidak senang apabila mendapat ancaman dari sekitar. Hewan ini sangat 

melindungi terhadap sarang dan anak-anaknya. Hal yang langka dijumpai apabila 

tawon membuat sarang di dekat rumah atau sawah warga. Tawon tersebut diyakini 

merupakan pulung yang datang membawa keberkahan bagi pemiliknya. Sebenarnya 

tawon yang membuat sarang di pekarangan atau rumah warga, tawon tersebut sudah 

memilih tempat-tempat yang paling tinggi. Namun hal yang langka ini kemudian 

dimaknai masyarakat sebagai keberkahan. 
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2) Simbol  tawon endhas manggon ana ing omah utawa alas (lebah jenis endhas 

membuat sarang di rumah atau kebun warga). Tawon endhas merupakan jenis tawon 

yang sangat besar, biasanya sangat tidak bersahabat dengan manusia. Sengatan tawon 

ini sangat ditakuti oleh manusia. Tawon endhas yang membuat sarang di pekarangan 

warga kebanyakan bersembunyi dibalik pohon kopi atau nangka 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal diguroni karo wong 

gedhe (pertanda akan ada orang besar atau pintar yang memberikan ilmu). Tawon 

endhas menggambarkan sosok orang yang sangat berpengalaman dalam ilmu 

kehidupan. Sarang tawon diibaratkan sebuah ilmu yang akan disampaikan kepada 

manusia untuk dijaga dan dilindungi. 

 Tawon endhas sering juga disebut tawon guru. Tawon ini biasanya akan hidup 

bergerombol dengan satu pemimpinnya (guru). Tawon guru mempunyai fungsi untuk 

melindungi anak-anak tawon yang berada di dalam sarang, kebanyakan guru ikut 

berdiam di dalam sarang. Sifat guru yang melindungi dan memberi contoh kepada 

anak-anak tawon menggambarkan tawon guru merupakan panutan bagi tawon-tawon 

yang lain. Hal demikian kemudian keberadaan tawon endhas yang membuat sarang di 

pekarangan atau rumah warga dimaknai sebagai pertanda akan kedatangan seseorang 

(guru) yang akan memberikan ilmu dalam kehidupan. 
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8. Manuk Dheruk 

 Manuk deruk merupakan lambang pengkabulan doa dari yang Kuasa. Hal ini 

dapat dilihat pada pertanda atau isyarat seperti; 

1) Simbol manuk dheruk sakjodho ana ing tengah dalan (sepasang burung 

derkuku berada ditengah jalan) merupakan pertanda baik bagi manusia. Manuk 

dheruk tersebut menggambarkan bahwa sebuah anugerah telah menanti ditengah jalan 

untuk diambil.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang dadi panyuwunane 

bakal dikabulke marang Gusti (pertanda yang menjadi keinginannya akan dikabulkan 

Tuhan YME). Selama itu yang bersangkutan telah meminta sesuatu kepada Yang 

Kuasa dengan pertanda tersebut memberitahukan bahwa keinginannya tidak lama 

akan terkabul. Manuk dheruk sakjodho melambangkan kesempurnaan. 

2) Simbol manuk dheruk sakjodho mencok ing wuwung (sepasang burung 

derkuku bertengger diatas genteng) merupakan pertanda sepasang suami istri. Manuk 

dheruk tersebut menggambarkan tentang kasih sayang berumah tangga. Manuk 

dheruk sepasang yang berada di atas genteng merupakan simbol kesempurnaan dalam 

kehidupan manusia. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda yen duwe anak 

lanang/wadon wis cedhak jodhone (pertanda apabila mempunyai anak laki-laki atau 

perempuan sudah dekat jodohnya). Apabila pemilik rumah mempunyai anak laki-laki 

atau perempuan yang belum menikah, maka dalam waktu dekat akan segera 
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mendapatkan jodohnya. Hal ini digambarkan oleh manuk dheruk sepasang yang 

menjalin kasih sayang. 

3) Simbol manuk dheruk mencok ing dhuwur omah (burung derkuku bertengger 

diatas rumah) merupakan pertanda buruk bagi manusia. Manuk dheruk yang 

bertengger sendirian diatas rumah memberikan simbol kewaspadaan kepada pemilik 

rumah agar lebih berhati-hati. Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda 

bakal nemu bebaya (pertanda akan menemui bahaya). Pemilik rumah akan 

mendapatkan bahaya dalam kehidupan, bisa berwujud bencana alam, kecelakaan, 

atau pun kematian. 

9. Manuk Jalak  

 Simbol manuk jalak mencok ing dhuwur omah (burung jalak bertengger diatas 

rumah). Masyarakat Jawa menganggap manuk jalak adalah lambang pandhita (orang 

yang telah sempurna dalam hidup). Manuk jalak yang bertengger diatas rumah 

dimaknai sebagai pratanda kang duwe omah bakal dadi wong gedhe (pertanda yang 

mempunyai rumah akan menjadi orang besar). Wong gedhe (orang besar) dapat 

berupa pemuka agama, ahli ilmu, atau pun pejabat penting. Manuk jalak yang masuk 

ke pemukiman warga biasanya jenis jalak penyu dan jalak uren. 

 Manuk jalak yang dapat masuk sampai rumah warga biasanya sedang mencari 

makan. Manuk jalak kebanyakan akan masuk ke dapur atau ruang makan warga 

untuk mencuri makanan yang ada. Manuk jalak yang kurang beruntung akan 

ditangkap warga untuk kemudian dipelihara oleh pemilik rumah. Sebenarnya manuk 
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jalak yang ditangkap manusia maka akan mendapatkan jaminan makanan yang lebih 

enak, hanya saja memang tidak dapat hidup bebas seperti biasanya. Konteks wong 

gedhe merupakan arti dari jalak yang telah hidup bersama dengan manusia. 

10. Manuk Engkuk 

 Simbol manuk engkuk mencok ing sakdhuwure omah (burung engkuk 

bertengger diatas rumah). Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda arep 

oleh duwit (pertanda akan mendapatkan uang). Manuk engkuk dengan tubuhnya yang 

kecil dianggap adalah lambang kecerdikan dalam mencari rejeki. 

 Manuk engkuk adalah jenis manuk yang sangat langka. Manuk engkuk yang 

bertengger di atas rumah warga akan membawa rejeki apabila yang mempunyai 

rumah mampu menangkap manuk tersebut. Manuk engkuk dapat dijual untuk 

dijadikan koleksi para pencinta burung. Hal demikian sebenarnya maksud dari akan 

mendapatkan uang apabila pemilik rumah mampu menangkap manuk engkuk untuk 

kemudian dijual. 

11.  Manuk Sriwiti 

 Simbol manuk sriwiti nyusuh ana ing omah (burung sriwiti membuat sarang 

di dalam rumah). Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda sing duwe omah 

bakal sugih bejo(pertanda yang mempunyai rumah kaya akan keberuntungan). Manuk 

sriwiti liur dan sarangnya dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Manuk 

sriwiti sendiri merupakan lambang kekayaan dalam kehidupan masyarakat. 
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 Manuk sriwiti (walet) kebanyakan akan membuat sarang pada rumah-rumah 

yang tinggi. Manuk sriwiti akan hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak dalam 

mencari rumah untuk dijadikan sarangnya. Rumah warga yang mampu dipilih manuk 

sriwiti sebagai sarangnya merupakan sebuah keberuntungan (kabegjan). 

Keberuntungan tersebut dapat dilihat secara nalar karena sarang manuk sriwiti 

memiliki harga jual yang tinggi. Liur dan kotoran manuk sriwiti merupakan bahan 

baku pembuatan obat dan kosmetik. 

12. Manuk Kutut 

 Masyarakat Jawa sangat kental dengan manuk kutut (burung perkutut). 

Kehidupan di keraton atau pun diluar keraton memiliki penilaian tersendiri pada 

burung perkutut. Dengan burung perkutut dianggap kehidupan seseorang lebih 

memiliki kewibawaan. Burung perkutut memiliki beberapa pertanda dalam 

kehidupan, antara lain; 

1) Simbol  manuk kutut muni ing wayah esuk (burung perkutut berkicau di pagi 

hari). Kehidupan masyarakat Jawa sangat kental dengan burung perkutut. Manuk 

kutut dianggap sebagai manuk piyayi, karena burung perkutut merupakan lambang 

kewibawaan seseorang. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu bakal oleh 

rejeki (pertanda yang memelihara akan mendapat rejeki). Manuk kutut yang berkicau 

di pagi hari secara tidak langsung memberikan semangat tersendiri bagi pemiliknya 
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dalam menjalani hari tersebut. Suara burung berkicau memberikan suasana hati 

gembira kepada pemiliknya. 

 Manuk kutut yang berkicau di pagi hari akan menarik perhatian orang-orang 

yang lewat di depannya. Di pagi hari biasanya orang akan berlalu lalang untuk 

memulai aktifitasnya. Suara manuk kutut yang merdu akan sangat diminati oleh 

pencinta burung ini, terlebih mampu berkicau setiap pagi hari. Hal ini yang 

menjadikan rejeki bagi pemiliknya. Pemilik manuk kutut yang bagus senantiasa akan 

di cari oleh pembeli yang menginginkan suara manuk kututnya. 

2) Simbol manuk  kutut muni ing tengah wengi merupakan pertanda jelek bagi 

masyarakat. Manuk pada umumnya akan berkicau pada siang hari disaat panas terik. 

Lain halnya dengan kutut yang berkicau di malam hari, masyarakat menganggap 

bahwa kutut tersebut merupakan kutut setan yang datang membawa kesedihan. Kutut 

yang berkicau di malam hari disebut juga dengan kutut dergu merik.  

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda sing duwe omah bakal 

nandang sungkawa. Suara kutut tersebut mengisaratkan bahwa dalam rumah tersebut 

akan terjadi kesedihan (sungkawa). Biasanya oleh masyarakat manuk kutut seperti ini 

dilepas ke alam bebas, karena apabila masih dipelihara hanya akan membawa 

kesusahan. 

 Analisa logis manuk kutut yang berkicau di malam hari merupakan isyarat 

bahwa manuk tersebut mendapat ancaman dari luar. Biasanya manuk tersebut 

mendapat ancaman dari kucing dan tikus. Manuk kutut yang berkicau di malam hari 
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sebenarnya memberikan pertanda kepada pemiliknya bahwa dia dalam keadaan 

kesusahan karena akan diserang tikus dan kucing. Apabila kucing dan tikus mampu 

menembus sangkarnya maka manuk kutut tersebut akan menemui kematian 

(sungkawa). Pertanda seperti ini kemudian direfleksikan pada kehidupan manusia. 

13. Pijer  

 Simbol pijer mlebu omah (pijer masuk ke dalam rumah). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai  pratanda kang duwe omah bakal oleh kabegjan  

(pertanda pemilik rumah akan mendapatkan keberuntungan). Pijer merupakan hewan 

sejenis kupu yang ukuran relatif lebih kecil. Pijer yang membawa keberuntungan 

adalah pijer yang masuk ke rumah warga pada malam hari. Masyarakat percaya tidak 

lama lagi akan mendapatkan keberuntungan berupa rejeki keuangan.  

 Pijer yang masuk ke rumah warga pada dasarnya sedang mencari tempat yang 

aman untuk menetap. Biasanya hewan ini akan menempel di jendela untuk 

bersembunyi. Pijer yang dapat masuk rumah dan kemudian mampu istirahat disalah 

satu ruangan rumah merupakan sebuah keberuntungan, karena terhindar dari manusia 

yang akan mengusirnya. Keberuntungan yang didapatkan pijer kemudian 

diumpamakan dalam kehidupan manusia. Manusia yang mampu melaksanakan tujuan 

hidup dengan baik tanpa ada ancaman dari orang lain maka dapat dikatakan 

beruntung.  
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14. Kupu  

 Kupu merupakan hewan lucu yang digemari anak kecil. Hewan kecil ini  

memiliki jenis yang sangat beragam. Kupu juga mampu memberikan pertanda dalam 

kehidupan, antara lain; 

1) Simbol kupu kuning mlebu desa (kupu kuning masuk desa) merupakan simbol 

yang mempunyai hubungan dengan cuaca (musim). Kupu kuning biasanya hidup 

berkelompok diatas gunung. Masyarakat memaknai simbol ini sebagai  pratanda yen 

wis arep ketiga (pertanda sudah akan masuk musim kemarau). Apabila kupu kuning 

dalam jumlah yang banyak mulai hijrah meninggalkan gunung merupakan pertanda 

bahwa kehidupan di gunung sudah mulai gersang. Hal tersebut merupakan pertanda 

sudah masuk musim kemarau (panas). Kupu kuning yang terbang berkelompok 

meninggalkan gunung dikarenakan kehidupan di gunung sudah tidak hijau lagi 

sehingga kupu-kupu tersebut mencari tempat yang lebih rendah yang masih hijau. 

Masyarakat kemudian mengambil kesimpulan bahwa kupu kuning yang 

meninggalkan gunung merupakan pertanda bahwa musim sudah mendekati musim 

kemarau (ketiga). 

2) Simbol kupu mlebu ing omah (kupu masuk ke dalam rumah). Hal ini biasanya 

akan terjadi pada malam hari. Masyarakat memaknai  simbol ini sebagai pratanda 

kang duwe omah bakal oleh pangalembana saka sanak kadhang (pertanda yang 

mempunyai rumah akan mendapat pujian dari sanak saudara). Hal ini tentunya karena 

yang bersangkutan sukses dalam pekerjaannya. 
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 Kupu merupakan hewan yang sangat menarik bagi manusia. Kupu memiliki 

motif-motif warna yang beragam sehingga menimbulkan kesan menarik bagi yang 

melihatnya. Terkadang masyarakat sampai memuji bentuk-bentuk kupu yang menarik 

tersebut. Tak jarang dari mereka mengambil hewan lucu ini yang kemudian di air 

keras untuk dijadikan hiasan dinding.  Masyarakat kemudian memaknai kupu yang 

masuk ke rumah warga sebagai pertanda yang mempunyai rumah akan mendapat 

pujian dari sanak saudara. Pujian-pujian tersebut merupakan refleksi dari keberadaan 

kupu yang kemudian diibaratkan kupu tersebut adalah manusia. 

3) Simbol  kupu payang mencok ing omah (kupu payang menghuni rumah 

warga). Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang duwe omah bakal 

oleh begja gedhe (pertanda yang mempunyai rumah akan mendapatkan 

keberuntungan yang besar). Kupu payang merupakan jenis kupu yang sangat besar. 

Warnanya sangat menarik seperti motif-motif batik. Keberuntungan yang dimaksud 

dapat berupa rejeki keuangan atau pun hasil panen yang melimpah. 

15. Manuk Cucuk Urang 

 Masyarakat Jawa biasanya akan menghitung ramalan cuaca dengan 

menggunakan petungan mangsa. Selain dengan menggunakan petungan mangsa 

(musim) ternyata hewan juga mampu memberikan pertanda atau isyarat kepada 

manusia yang berkaitan dengan cuaca. Simbol manuk cucuk urang mabur ing desa 

(burung cucuk urang terbang masuk desa). Simbol  ini dimaknai masyarakat sebagai 

pratanda arep terang (pertanda cuaca akan panas). 
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 Manuk cucuk urang memiliki bentuk tubuh yang unik. Hewan ini memiliki 

mulut yang panjang dan lancip. Manuk cucuk urang mempunyai kebiasaan minum air 

yang banyak setiap harinya dan memangsa hewan-hewan kecil yang berada di sawah. 

Manuk cucuk urang biasanya akan membuat sarang dilubang-lubang yang berada di 

pinggir sungai. Hal ini untuk memudahkan burung ini dalam mencari mangsa di air 

dan minum air. Manuk cucuk urang yang terbang hingga ke desa sebenarnya sedang 

mencari makanan, karena makanan di sawah sudah mulai jarang seiring berkurangnya 

air yang ada. Sehingga kehidupan hewan-hewan kecil yang berada di air menjadi 

jarang ditemukan karena debit air yang berkurang. Air yang berkurang merupakan 

pertanda bahwa musim sudah mendekati musim kemarau (ketiga). Masyarakat 

kemudian menghubungkan kedatangan manuk cucuk urang dengan fenomena alam 

yang terjadi.  

16. Manuk Delik 

 Simbol manuk delik mabur ing tengah desa (burung elang terbang ditengah 

desa). Manuk delik oleh masyarakat dianggap sebagai burung yang dapat memintakan 

hujan (ngundang udan). Suara manuk delik yang lengking dipercaya merupakan 

sebuah doa untuk mendatangkan hujan. Apabila manuk delik sudah terbang 

mengelilingi desa masyarakat percaya bahwa hal tersebut pratanda wis cedhak udane 

(pertanda sudah dekat dengan musim penghujan). Biasanya kedatangan manuk delik 

setelah wilayah tersebut mengalami musim kemarau yang sangat lama, kedatangan 

manuk delik merupakan pertanda bahwa musim penghujan segera datang. 
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 Manuk delik biasanya akan terbang tinggi disaat langit gelap atau mendung. 

Manuk delik akan terbang mengelilingi desa untuk mencari pepohonan yang tinggi 

untuk berteduh. Kebanyakan manuk delik akan bertengger di pohon beringin yang 

berada di tempat pemakaman desa. Sebenarnya tanpa pertanda manuk delik yang 

terbang mengelilingi desa, masyarakat sudah mengetahui bahwa akan turun hujan. 

Hal ini dikarenakan manuk delik yang terbang mengelilingi desa sebenarnya sedang 

mencari tempat berteduh saat hujan turun. Namun masyarakat kemudian 

menghubungkan keberadaan manuk delik dengan hujan yang akan turun. 

17.  Laron  

 Simbol laron mlebu ing tengah desa (laron masuk ke desa). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal subur makmur lemahe (pertanda tanah 

warga akan subur makmur). Masyarakat mempercayai bahawa dengan adanya laron 

akan membuat kandungan tanah di sawahnya lebih subur. Laron oleh wraga juga 

sering digunakan untuk makan ikan-ikannya disawah. Laron biasanya akan mulai 

masuk ke desa apbila sudah masuk musim penghujan. 

 Laron biasanya akan membuat sarang di dalam tanah yang merupakan bekas 

tanaman keras seperti tembakau, jagung, dan  lainnya. Rumah laron didalamnya 

terdapat berbagai jenis hewan kecil yang mempunyai fungsi untuk menggemburkan 

tanah. Hewan tersebut seperti gontheng dan rayap. Jadi pemaknaan masyarakat  

terhadap keberadaan hewan laron yang dianggap membawa kesuburan bagi tanah 

merupakan alasan yang masuk akal. Hal ini karena laron membantu masyarakat 
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dalam menggeburkan tanah atau mencampurkan tanah yang telah selesai diolah. 

Tanah yang habis dipakai untuk bercocok tanam biasanya tanah tersebut akan 

mengandung berbagai zat kimia yang sering dijadikan masyarakat untuk 

menyuburkan tanah. 

18. Manuk Kuntul 

 Keberadaan manuk kuntul pada masyarakat Jawa merupakan lambang 

kesuburan. Masyarakat Jawa mengganggap bahwa hewan tersebut mampu 

memberikan pertanda atau isyarat yang baik bagi tanaman atau sawahnya. Simbol 

manuk kuntul mencok ana ing sawah (burung kuntul bertengger di sawah) oleh 

masyarakat dimaknai sebagai pratanda kang duwe sawah bakal akeh panene 

(pertanda yang mempunyai sawah hasil panennya akan melimpah). Manuk kuntul 

tersebut dipercaya sedang menjaga hasil panen petani agar tidak diserang hama 

penyakit. 

 Burung kuntul atau belibis biasanya hidup bergerombol dalam satu kelompok. 

Hewan ini senang memakan hewan-hewan yang ada di sawah seperti kadal, bancet, 

cacing, walang dan lainnya. Sawah yang memiliki hasil tanaman yang bagus di 

dalamnya akan terdapat ekosistem-ekosistem yang membentuk tanah tersebut 

menjadi subur. Keberadaan hewan-hewan kecil yang berada disekitar lahan 

merupakan faktor penting dalam hasil panen tersebut.  Simbol kuntul mencok ning 

sawah merupakan sebuah pertanda yang merupakan kenyataan. Karena kuntul pada 

dasarnya akan mencari makanan yang berupa hewan-hewan kecil yang ada disekitar 
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sawah tersebut. Masyarakat kemudian mempunyai perhitungan bahwa hasil panennya 

akan melimpah. 

19. Pitik  

 Pithik juga termasuk kategori kewan iber-iberan. Dalam kehidupan 

masyarakat Jawa pitik merupakan lambang kejantanan, dimana banyak masyarakat 

Jawa yang senang dan hobi untuk memelihara unggas yang satu ini. Perlu diketahui 

ternyata pitik juga mampu memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan. 

Seperti yang terlihat dibawah ini; 

1) Simbol  pitik kluruk ing wayah wengi (ayam berkokok pada malam hari) 

merupakan pertanda buruk bagi masyarakat. Simbol ini dimaknai sebagai pratanda 

ana bocah wadon metheng sakdurunge nikah utawa ana wong demenan (pertanda 

ada orang hamil sebelum nikah atau orang berbuat mesum).  

 Pitik (ayam) merupakan hewan yang memiliki keunikan. Unggas yang satu ini 

yang jantan biasanya akan berganti-ganti pasangan dalam melakukan 

perkembangbiakan. Pitik jago (ayam jantan) apabila sudah mempunyai keinginan 

untuk kawin, maka tidak akan menghiraukan dimana sedang berada. Apabila disekitar 

tersebut ada babon (ayam betina) maka akan dikejar-kejar sampai kemudian 

dikawini. Biasanya setelah kawin pitik jago tersebut akan mengeluarkan kokokannya 

yang keras. Hal ini melambangkan kepuasannya. Simbol pitik jago kluruk di malam 

hari merupakan refleksi dari tingkah laku pitik yang kemudian masyarakat 
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menggambarkan pitik tersebut adalah manusia yang sedang berhubungan intim atau 

mesum. 

2) Simbol  pitik tapak kencana (ayam dengan tapak kaki segitiga). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda yen ditarungke menangan (pertanda apabila 

diadu akan menang). Masyarakat Jawa sering kali menjadikan ayam sebagai alat 

untuk berjudi. Tak jarang dari mereka mencari ayam yang memiliki katuranggan 

yang baik.   

3) Simbol  pitik tulak (warnane putih gigire ireng). Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai  pratanda kang duweni bakal adoh saka penyakit (pertanda yang 

memelihara akan jauh dari penyakit). Masyarakat mempercayai bahwa pitik tulak 

mampu mengusir segala penyakit yang akan datang.  

4) Simbol pitik Jali jalu canthel (ayam yang jalunya melengkung keatas). 

Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda kang ngingu ora kekurangan 

sandhang pangane (pertanda yang memelihara tidaka akan kekurangan kebutuhan 

sandang maupun pangannya). Masyarakat mempercayai bahwa pitik jalu canthel 

akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya. 

20.  Banyak (angsa) 

 Simbol  banyak muni ing tengah wengi (angsa mengeluarkan suara pada 

tengah malam). Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal ana maling 

(pertanda akan ada pencurian). Suara banyak yang keras merupakan pertanda buruk 
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akan ada sesuatu hal yang buruk di desa tersebut. Biasanya akan terjadi pencurian, 

untuk itu masyarakat harus lebih waspada apabila terjadi pertanda ini. 

 Hewan banyak atau angsa oleh masyarakat biasa ditaruh atau dipelihara 

disamping rumah mereka. Banyak mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap 

manusia. Kebanyakan hewan ini akan mematuk atau menyerang orang yang berani 

mendekatinya. Pada malam hari hewan ini biasanya dibiarkan bebas bergerak oleh 

pemiliknya (tidak dikandangkan) sehingga hewan ini akan bersuara keras apabila 

pada malam tersebut ada orang yang melintas didekatnya. Oleh masyarakat kemudian 

dianggap sebagai pertanda akan ada pencuri atau maling. 

4.1.3 Simbol dan Makna Lamating Kewan Gremetan (melata)  

 Pada kepercayaan lamating kewan gremetan ada beberapa hewan yang 

dianggap mampu memberikan pertanda atau isyarat dalam kehidupan diantaranya; 

ula, cecek, temonggo, rayap, lan clurut. 

1. Ula  

 Ula atau ular merupakan hewan yang terkenal sangat berbahaya . Masyarakat 

Jawa sendiri menganggap bahwa ular merupakan lambang kejahatan dalam 

kehidupan. Di Jawa sendiri mempercayai adanya legenda ratu ular yaitu Nyi 

Blorong yang merupakan Ratu kejahatan. Ular dalam kepercayaan lamating kewan 

mampu memberikan isyarat seperti; 

1) Simbol weruh ula nyabrang dalan (melihat ular yang menyeberang jalan). 

pada situasi ini biasanya seseorang hendak pergi dengan sebuah tujuan atau maksud. 
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Ditengah perjalanan orang tersebut akan melihat ula yang menyeberang jalan.  Ula 

yang menyeberang jalan merupakan hal yang sedikit tak lazim karena biasanya ula 

menghindari tempat-tempat yang dilewati manusia. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal nemu bebaya ana 

ing paran (pertanda akan mendapat bahaya di tempat tujuan). Ula yang menyeberang 

jalan tersebut diartikan sebagai penghalang atau hambatan dalam seseorang 

melaksanakan tujuan atau maksudnya. Apabila perjalanan tersebut diteruskan 

biasanya akan menemui masalah yang akan menunda maksud dan tujuannya. 

 Ula atau ular merupakan hewan yang hidupnya kebanyakan berada di hutan 

atau tempat-tempat yang jarang dilewati manusia. Hewan ini mempunyai tingkat 

pendengaran yang sangat buruk. Ula tidak mampu menangkap bunyi yang ada 

disekitarnya, tetapi mampu menangkap gerakan-gerakan yang ada disekitarnya. Ula 

yang menyeberang jalan sebenarnya merupakan sebuah bahaya baginya, karena 

apabila ada manusia yang melihat kebanyakan ula tersebut akan dibunuh. Hal seperti 

ini kemudian direfleksikan dalam kehidupan manusia. Masyarakat beranggapan 

apabila melihat ula yang menyeberang jalan maka yang bersangkutan akan 

mendapatkan bahaya diperjalanan seperti hal yang akan terjadi pada ula tersebut. 

2) Simbol  ula mlebu omah (ular masuk rumah). Pada situasi ini biasanya ula 

sudah berada di dalam rumah tanpa disadari pemilik rumahnya. Sering kali ada yang 

lihat bahwa ula tersebut datang melalui atap rumah. Ula yang masuk rumah ini 

sebenarnya merupakan jelmaan leluhur yang datang untuk mengingatkan. 
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 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda ana janji utawa nadzar 

kang durung dilakoni (pertanda ada janji atau nadzar yang belum dilaksanakan). Ula 

yang masuk kerumah diartikan sebagai seseorang yang menagih janji. Ula tersebut 

tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Masyarakat biasanya menggiring ula tersebut 

keluar dan nanti akan menghilang dengan sendirinya. Setelah itu biasanya sang 

pemilik rumah sadar akan janji atau nadzarnya. 

 Ula yang sampai masuk ke dalam rumah warga apabila difikir secara rasional 

sebenarnya akan mencari makanan. Hal seperti itu terjadi karena mangsa ula dihutan 

atau sawah sudah jarang sekali, sehingga ula tersebut mencari makanan hingga 

perumahan warga. Masyarakat Jawa kental sekali dengan mitos-mitos yang 

berkembang di masyarakat. Seperti ula yang masuk rumah warga untuk mencari 

mangsa atau makanan, direfleksikan bahwa ula tersebut sedang menagih janji atas 

sesuatu hal yang dijanjikan oleh pemilik rumahnya. 

2. Cecek  

 Cecek (cicak) merupakan hewan yang sangat lucu dan banyak disukai anak 

kecil. Akan tetapi, dibalik kelucuan itu cecek menyimpan pertanda atau isyarat yang 

sangat menakutkan. Sehingga cecek dikatakan sebagai lambang kematian. Simbol 

ketiban cecek (kejatuhan cicak) merupakan pertanda buruk yang akan dialami 

seseorang. Pada situasi ini biasanya cecek akan jatuh dari langit-langit rumah 

kemudian mengenai tubuh atau pun kepala manusia. Cecek yang jatuh dipercaya 
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merupakan jelmaan leluhur yang memberikan isyarat agar lebih berhati-hati dalam 

hidup. 

 Masyarakat memaknai simbol ini sebagai pratanda bakal ana sanak sedulur 

sing arep kepaten utawa nandhang sungkawa (pertanda akan ada sanak saudara yang 

meninggal dunia atau kesusahan). Masyarakat apabila kejatuhan cecek secepat 

mungkin cecek tersebut harus dibunuh dengan cara membelah mulutnya atau pun 

dengan membantingnya ke lantai. Apabila cecek tersebut masih hidup maka akan ada 

sanak saudara yang meninggal dunia. 

 Kewan cecek merupakan hewan yang sebagian besar hidupnya berada diatas 

manusia. Kaki dari hewan ini mempunyai semacam perekat sehingga kewan cecek 

mampu melata diatas dinding atau langit-langit rumah. Cecek yang jatuh dari dinding 

atau langit-langit rumah merupakan gambaran bahwa cecek tersebut tidak memiliki 

kekuatan untuk mempertahankan dirinya melekat. Biasanya cecek yang sudah jatuh 

sulit untuk melepaskan diri dari ancaman kematian oleh manusia. Gambaran 

semacam ini kemudian oleh masyarakat dikaitan dengan kehidupan manusia. Bahwa 

manusia yang sudah tidak memiliki kekuatan dalam hidupnya maka akan mudah 

jatuh.   

3. Temonggo  

 Masyarakat biasanya resah dengan keberadaan kewan temonggo (laba-laba). 

Hal ini dikarenakan temonggo biasanya membuat sarang atau rumah yang akhirnya 
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mengotori rumah orang tersebut. Ternyata kewan temonggo selain membawa 

kerugian juga mampu memberikan isyarat yang baik dalam kehidupan. 

 Simbol  temonggo mlebu omah kang sikile jangkep wolu (laba-laba masuk 

rumah dengan kaki berjumlah delapan) merupakan sebuah pertanda baik dalam 

kehidupan. Peristiwa ini sering terjadi apabila saat sang pemilik rumah sedang duduk 

di ruang tamu tiba-tiba melihat temonggo sikil wolu yang masuk dari pintu depan. 

Temonggo tersebut merupakan lambang kesempurnaan dimana sikil (kaki) masih 

genap berjumlah 8. Temonggo semacam ini dipercaya merupakan jelmaan leluhur 

yang datang membawa keberkahan. 

 Masyarakat memaknainya sebagai pratanda bakal oleh rejeki gedhe (pertanda 

akan mendapat rejeki yang besar). Temonggo sikil wolu merupakan perumpamaan 

seseorang yang hidupnya sempurna, berkelimpahan. Kedatangan temonggo dipercaya 

membawa rejeki yang banyak bagi sang pemilik rumah. Masyarakat biasanya 

membiarkan atau mempersilahkan temonggo tersebut masuk kerumahnya. 

 Temonggo sikil wolu biasanya akan membuat sarang yang besar pada rumah 

warga. Sarang temonggo tersebut sebenarnya yang menjadikan gambaran pemaknaan 

pada simbol lamating kewan ini. Hal yang langka terjadi apabila laba-laba besar 

membuat sarang di dalam rumah warga. Masyarakat memaknai hal ini sebagai sebuah 

keberuntungan yang membawa kebaikan, terutama masyarakat memaknai akan 

mendapatkan rejeki keuangan. Sebenarnya keberuntungan tersebut didapatkan oleh 

temonggo karena dapat masuk ke rumah warga yang kemudian akan membuat sarang. 
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4. Rayap  

 Kewan rayap biasanya sangat merugikan masyarakat, karena rayap sering 

merusak bangunan rumah warga. Simbol rayap nggawe pundhung ana ing senthong 

(rayap membuat sarangnya di dalam kamar tidur) merupakan pertanda baik bagi 

manusia. Rayap akan membuat gunungan-gunungan rumah (pundhung) di dalam 

kamar pemilik rumah. Biasanya dalam jumlah yang banyak. 

 Masyarakat memaknainya sebagai pratanda kang duwe omah bakal kepenak 

uripe (pertanda yang mempunyai rumah akan sejahtera hidupnya). Dengan adanya 

gunungan-gunungan omah rayap diartikan bahwa hidup sang pemilik rumah akan 

berkecukupan dalam segala hal dan tidak akan pernah kekurangan. Hal ini 

diibaratkan bahwa rumahya sangat luas karena sampai dapat digunakan untuk 

membangun rumah lagi (pundhung). Kesejahteraan yang dimaksud dapat berupa 

mendapatkan pekerjaan yang enak, rejeki keuangan, hasil panen yang melimpah.  

 Rayap biasanya hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak. Hewan ini 

pada dasarnya sangat merugikan bagi manusia karena sering merusak bangunan 

rumah. Anggapan masyarakat terhadap kewan rayap yang dianggap memberikan 

pertanda baik bagi kehidupan manusia pada dasarnya merupakan mitos. Hal ini 

apabila dianalisis secara logis maka akan sulit dalam mencari titik temu. Sebenarnya 

kesejahteraan yang dimaksud bukan untuk manusianya tetapi untuk hewannya. Rayap 

yang membuat pundhung di dalam kamar biasanya akan memilih kolong tempat tidur 

sehingga aman dari penglihatan manusia. Namun kemudian hal ini direfleksikan 
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bahwa rayap tersebut adalah manusia. Manusia yang sejahtera adalah yang mampu 

membuat rumah sendiri apabila sudah berkeluarga. 

 Berdasarkan simbol dan makna yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa makna yang terdapat dalam setiap simbol lamating kewan 

merupakan refleksi dari tingkah laku kehidupan kewan (hewan) tersebut. Masyarakat 

kemudian menghubungkan sibol tersebut dengan realita yang ada pada masyarakat. 

Kepercayaan semacam ini merupakan sebuah mitos yang dapat dipercayai maupun 

tidak. Semua kembali kepada Tuhan YME, manusia hanya mampu mengupayakan 

yang terbaik dalam kehidupannya. 

4.2 Fungsi Lamating Kewan  Masyarakat Desa Sunggingsari 

 Kepercayaan lamating kewan masih dipercaya dan digunakan oleh 

masyarakat desa Sunggingsari sampai saat ini karena adanya beberapa fungsi antara 

lain; (1) sebagai sistem proyeksi atau alat pencermin angan-angan kolektif, (2) 

sebagai alat pengesahan pranata-pranata kebudayaan, (3) sebagai pendidik anak, (4) 

sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu 

dipatuhi anggota kolektifnya. 

4.2.1 Fungsi proyeksi atau alat pencerminan angan-angan kolektif 

 Kepercayaan lamating kewan memiliki nilai-nilai budaya, mencerminkan 

cipta, rasa, dan karsa manusia dalam melaksanakan aktivitas yang berupa angan-

angan kolektif masyarakat pendukungnya. Kepercayaan lamating kewan merupakan 

cerminan masyarakat terhadap adat istiadat yang ada pada masyarakat pendukungnya. 
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Selain itu, kepercayaan ini juga menumbuhkan harapan masyarakat terhadap mitos, 

yaitu mencari pertanda baik dan buruk. Melalui pertanda yang dihasilkan oleh hewan, 

masyarakat desa Sunggingsari mampu menentukan hal yang baik dan buruk dalam 

kehidupan. 

 Salah satu simbol lamating kewan yang ada di masyarakat Desa Sunggingsari 

menyebutkan bahwa seseorang yang dapat memiliki sapi genthong kebeg maka 

niscaya dalam kehidupannya tidak akan pernah kekurangan baik sandang maupun 

pangan. Terlihatlah bahwa dengan kepercayaan lamating kewan yang diberikan 

melalui simbol sapi genthong kebeg, masyarakat memiliki sebuah harapan atau 

angan-angan yang lebih baik dalam kehidupan. Masyarakat mempunyai keyakinan 

bahwa sapi genthong kebeg akan membawa keberuntungan bagi yang memiliki. 

Simbol tersebut akan membawa sugesti kepada masyarakat untuk menjalani 

kehidupan dengan penuh kepercayaan. Angan-angan yang dapat dilihat dalam simbol 

ini, masyarakat akan mempunyai rasa percaya yang tinggi karena sudah yakin bahwa 

dengan memiliki sapi genthong kebeg maka kehidupannya senantiasa tidak akan 

pernah kekurangan.  

 Hal yang sama dapat dilihat dalam simbol manuk dheruk sakjodho mencok 

ing wuwung (sepasang burung derkuku bertengger diatas rumah). Masyarakat 

memaknai simbol ini sebagai pratanda yen duwe anak lanang/wadon wis cedhak 

jodhone (pertanda apabila mempunyai anak laki-laki atau perempuan sudah dekat 

jodohnya). Pada konteks tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat mempunyai 
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semacam angan-angan atau pengharapan agar anaknya segera mendapatkan jodoh 

atau pasangan hidupnya.  Angan-angan yang dimiliki masyarakat merupakan sebuah 

hal yang wajar, karena dengan angan-angan tersebut masyarakat memiliki semangat 

untuk memperolehnya. Sepasang manuk dheruk yang berada diatas rumah oleh 

masyarakat diibaratkan sebagai sepasang kekasih yang sedang memadu asmara. 

   Simbol asu mbaung ing wayah antarane jam 7 tumeka jam 8 esuk yang 

dimaknai masyarakat sebagai pratanda kang ngingu bakal munggah drajade 

(pertanda yang memelihara akan mendapat kenaikan pangkat dalam pekerjaan). 

Dalam konteks tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya simbol yang dihasilkan 

melalui anjing yang menggonggong, masyarakat mempunyai angan-angan atau 

harapan  untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam pekerjaan. Hal tersebut secara 

tidak langsung akan memacu semangat seseorang untuk melakukan hal yang lebih 

baik dalam kehidupannya. Angan-angan yang muncul pada setiap orang merupakan 

sebuah mimpi yang kemudian akan diusahakan sekeras mungkin untuk 

merealisasikan cita-cita tersebut. 

 Kepercayaan lamating kewan memiliki harapan atau angan-angan terhadap 

keberadaan kepercayaan tersebut. Dengan adanya kepercayaan semacam ini 

masyarakat memiliki semacam angan-angan dalam kehidupan. Pertanda baik atau 

buruk yang dihasilkan dalam kepercayaan ini memberikan semacam sugesti kepada 

masyarakat untuk menentukan hasil yang lebih baik dalam kehidupan. Pertanda baik 

akan semakin membuat seseorang memiliki angan-angan yang tinggi, sedangkan 
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pertanda buruk akan membuat seseorang memiliki angan-angan yang rendah atau 

pesimis terhadap kenyataan. 

4.2.2 Fungsi pengesahan pranata-pranata kebudayaan 

 Pranata atau aturan masyarakat perlu pengakuan dan pengesahan dari 

masyarakat. Kepercayaan lamating kewan menjadi sarana untuk mengesahkan 

pranata atau aturan sosial masyarakat yang tidak tertulis, sehingga tanpa ada perintah 

dan aturan yang tertulis masyarakat akan patuh dan taat pada norma-norma sosial 

tersebut. 

 Masyarakat Desa Sunggingsari eksis dengan kepercayaan lamating kewan 

sampai saat ini karena adanya kepercayaan yang masih kuat. Kepercayaan semacam 

ini merupakan hasil kebudayaan tradisional yang diciptakan nenek moyang atau 

leluhur dan kemudian diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi 

tanpa adanya pertentangan. Masyarakat yakin dengan menggunakan kepercayaan 

lamating kewan dalam menjalani kehidupan akan memberikan hasil kehidupan yang 

lebih baik.  

 Simbol asu mbaung ing wayah jam 7 tumeka jam 8 bengi (anjing 

menggonggong pada waktu jam 7 sampai jam 8 malam). Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai pratanda ana smarabumi njaluk pangan (pertanda bahwa leluhur 

desa meminta sesaji). Smarabumi merupakan bahurekso (penunggu) desa yang 

dipercaya merupakan pelindung desa tersebut. Masyarakat Desa Sunggingsari 

mempercayai bahwa smarabumi merupakan pelindung desa yang memberikan 
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sumber kemakmuran desa. Setiap tahunnya masyarakat memberikan sesaji sebagai 

rasa terima kasih atas kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yan berupa acara 

nyadran desa. Masyrakat mewariskan aturan-aturan tentang hubungan manusia 

dengan leluhur desa kepada generasi penerus melalui tradisi nyadran tersebut. 

 Masyarakat  meyakini dan menggunakan kepercayaan lamating kewan dalam 

kehidupan, sebenarnya tanpa disadari masyarakat telah mengesahkan pranata-pranata 

kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang. Masyarakat tidak pernah 

mempermasalahkan apa yang ada pada kepercayaan tersebut. Sebenarnya pola pikir 

orang Jawa merupakan pedoman hidup masyarakat Desa Sunggingsari. Hal ini 

terbukti bahwa ajaran-ajaran kemasyarakatan yang disampaikan oleh para leluhur 

masih dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Desa Sunggingsari. 

4.2.3 Fungsi sebagai alat pendidik anak 

 Kepercayaan lamating kewan yang merupakan hasil dari kebudayaan nenek 

moyang selalu diajarkan kepada generasi penerus atau cucu-cucunya sampai 

sekarang. Melalui kebudayaan semacam ini orangtua dapat mengajarkan kepada 

anak-anaknya akan aturan-aturan yang ada dalam kebudayaan tersebut. Kemajuan 

jaman dewasa ini dalam segala hal menjadikan semacam ketakutan tersendiri bagi 

orangtua dalam mengawasi anak-anaknya. Hal seperti ini sudah saatnya kebudayaan 

yang ada dijadikan sarana dalam mendidik anak agar memiliki pedoman hidup sesuai 

dengan falsafah nenek moyang. 
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 Salah satu simbol lamating kewan yang ada di masyarakat Desa Sunggingsari 

menyebutkan  bahwa ayam jago yang berkokok pada malam hari (pitik kluruk ing 

wayah wengi)  dimaknai sebagi pratanda ana bocah wadon metheng sakdurunge 

nikah utawa ana wong demenan (pertanda ada orang hamil sebelum nikah atau orang 

berbuat mesum). Dari simbol dan makna tersebut dapat dilihat bahwa secara diam-

diam orangtua telah mendidik anaknya dalam sisi moral. Simbol pitik kluruk ing 

wayah wengi memberikan ajaran pendidikan tentang hubungan pria dan wanita 

sebelum menikah. Simbol tersebut seakan memberikan peringatan kepada para 

remaja untuk tidak berhubungan menyalahi aturan. Misalnya, apabila jam 9 malam 

maka pasangan muda-mudi harus pulang. Pertanda semacam tersebut merupakan 

sebuah media dalam mendidik anak agar mengerti akan norma-norma yang ada. 

Simbol seperti diatas akan membuat anak berfikir tentang hal yang buruk apabila 

menyalahi aturannya. 

 Hal yang sama dapat dilihat dalam simbol manuk prenjak muni ing pojok 

payoning omah (burung prenjak berkicau di pojok emperan rumah). pratanda kang 

duwe omah bakal katekan lelara (pertanda pemilik rumah akan terkena penyakit). 

Apabila dilihat secara seksama simbol ini memberikan pelajaran kepada anak tentang 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk menghindari segala jenis 

penyakit. Burung prenjak yang bertengger di emperan rumah akan membawa kotoran 

yang dapat menyebabkan penyakit, sehingga pemilik rumah harus segera 

membersihkan kotoran-kotoran yang dibawa burung tersebut. Oleh sebab itu orangtua 
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selalu memberikan perintah kepada anaknya agar setiap pagi membersihkan halaman 

rumah agar terhindar dari segala penyakit. 

 Simbol ula mlebu omah (ular masuk rumah) secara tidak langsung 

memberikan pelajaran kepada anak tentang pentingnya menepati janji atau nadzar. 

Masyarakat memiliki ungkapan janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar. 

Masyarakat memaknai simbol ula mlebu omah sebagai pertanda bahwa yang 

mempunyai rumah memiliki janji atau nadzar yang belum dilaksanakan, sehingga 

kedatangan ular tersebut untuk mengingatkan kepada manusia akan janji yang pernah 

diucapkannya. Orangtua akan memberikan pelajaran-pelajaran kepada anaknya 

melalui media-media seperti ini karena mereka merasa dengan media kebudayaan 

anak akan merasa takut untuk melanggarnya.  

 Kepercayaan lamating kewan merupakan media dalam mendidik anak. 

Melalui sarana kebudayaan seperti ini orangtua berharap anak lebih mudah dalam 

menangkap ajaran-ajaran dalam hidup. Masyarakat Desa Sunggingsari yang masih 

eksis dengan kepercayaan lamating kewan menunjukkan bahwa proses pewarisan ke 

generasi penerus berjalan dengan baik tanpa ada kendala. 

4.2.4 Fungsi Pemaksa dan Pengawas Norma Masyarakat 

 Kepercayaan lamating kewan merupakan suatu bentuk mitos yang dipercaya 

dan digunakan oleh masyarakat Desa Sunggingsari. Kepercayaan ini mengandung 

norma-norma dan aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi harus dipatuhi oleh 

masyarakat Desa Sunggingsari sebagai pengendali dalam berperilaku maupun 
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bertindak. Masyarakat setempat mempunyai rasa takut dan was-was apabila 

meninggalkan aturan-aturan yang ada pada kepercayaan lamating kewan.    

 Budaya ini merupakan suatu bentuk aturan atau kaidah kemasyarakatan yang 

sudah ada secara tidak tertulis, tetapi tetap dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat 

Sunggingsari sebagai pewaris aktif sebuah kebudayaan yang telah lama hidup 

ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Sunggingsari taat dan patuh terhadap 

kepercayaan ini, walaupun pada dasarnya kepercayaan ini tidak tertulis secara 

khusus. 

 Salah satu simbol lamating kewan yang ada di masyarakat Desa Sunggingsari 

menyebutkan bahwa pitik kluruk ing wayah wengi (ayam berkokok pada malam hari) 

merupakan  pratanda ana bocah wadon metheng sakdurunge nikah utawa ana wong 

demenan (pertanda ada orang hamil sebelum nikah atau orang berbuat mesum). 

Simbol ini sebenarnya merupakan refleksi norma msyarakat desa tersebut yang 

dikemas dalam sebuah kepercayaan. Masyarakat sebenarnya telah memiliki aturan 

bahwa setelah lewat jam sembilan malam pasangan muda-mudi dilarang berkencan 

atau berduaan di sekitar desa. Simbol yang ada pada kepercayaan lamating kewan ini 

sebenarnya merupakan pengawas norma-norma yang ada. Masyarakat akan memiliki 

rasa takut apabila melanggar atau melakukan hal-hal yang telah dilarang, karena akan 

ada pertanda dari kewan yang akan mengetahuinya. Selain itu, simbol ini juga 

berfungsi sebagai pemaksa masyarakat dalam mengikuti norma-norma yang ada. 
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 Simbol banyak muni ing tengah wengi (angsa mengeluarkan suara pada 

tengah malam) juga mempunyai fungsi sebagai pengawas dan pemaksa masyarakat 

dalam menjalankan norma yang ada pada desa tersebut.  Masyarakat memaknai 

simbol ini sebagai pertanda akan ada pencurian (maling). Dilihat dari kedudukan 

sebagai fungsi pengawas norma masyarakat, simbol ini akan membatasi manusia 

untuk berbuat jelek yaitu mencuri. Masyarakat akan merasa takut karena pabila 

mencuri akan ada pertanda dari hewan yang kemudian masyarakat akan 

mengetahuinya.  Fungsi sebagai pemaksa simbol ini akan memberikan penjelasan 

pada generasi muda bahwa mencuri merupakan hal buruk yang dapat menjadikan 

seseorang mengalami degradasi akhlak dan moral. Simbol ini secara tidak langsung 

memaksa sesorang untuk mengikuti atau melaksanakan norma-norma masyarakat 

yang ada.  

 Masyarakat Desa Sunggingsari mempercayai bahwa dengan menggunakan 

kepercayaan lamating kewan mereka dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam 

hidup. Simbol-simbol yang dihasilkan oleh hewan-hewan tersebut memberikan 

sugesti yang kuat kepada masyarakat untuk memaknainya. Makna-makna yang 

dihasilkan oleh simbol tersebut memberikan pengharapan yang lebih dalam 

kehidupan masyarakat. 

 Kepercayaan yang ada ditengah masyarakat Desa Sunggingsari ini juga 

merupakan alat dalam pemaksa dan pengawas norma-norma atau aturan-aturan yang 

ada di desa tersebut. Melalui kebudayaan semacam ini secara tidak sengaja memaksa 
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dan mengawasi masyarakat pendukungnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

agar sesuai dengan yang ada dalam ajaran luhur budaya Jawa. 

 Berdasarkan penjelasan diatas kepercayaan lamating kewan mempunyai 

fungsi sebagai; (1) sebagai sistem proyeksi atau alat pencermin angan-angan kolektif, 

(2) sebagai alat pengesahan pranata-pranata kebudayaan, (3) sebagai pendidik anak, 

(4) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat. Masyarakat 

senantiasa akan mewariskan kebudayaan ini kepada generasi penerus karena mereka 

mempunyai keyakinan bahwa dengan kepercayaan semacam ini akan dapat dijadikan 

sebuah pedoman atau pun tuntunan dalam kehidupan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  SIMPULAN 

 Kepercayaan lamating kewan secara garis besar memberikan 2 pertanda 

dalam kehidupan manusia yaitu berupa pertanda baik (pratanda becik) maupun 

pertanda buruk (pratanda ala). Pertanda baik dapat dilihat dalam simbol; 

1. Kucing ndekem tanpa obah ana ngarepe kang ngingu 

2. Asu mbaung ing wayah antarane jam 7 tumeka jam 8 esuk 

3. Celeng mlebu tegalan 

4. Kancil mlebu tegalan 

5. Kidang mlebu tegalan 

6. Sapi genthong kebeg 

7. Manuk prenjak sajodho bebarengan muni suwe ana ing kidul omah 

8. Tawon nggawe omahe ana ing alas utawa omah 

9. Manuk dheruk sajodho mencok ing wuwung 

10. Manuk jalak mencok ing dhuwur omah 

11. Manuk engkuk mencok ing sakdhuwure omah 

12. Manuk sriwiti nyusuh ing njero omah 

13. Manuk kutut muni ing wayah esuk 

14. Pijer mlebu omah 

15. Manuk delik mabur ing tengah desa 

16. Laron mlebu ing tengah desa 
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17. Manuk kuntul mencok ing sawah 

18. Nduweni pitik tulak 

19. Temonggo mlebu omah kang sikile jangkep wolu 

20. Rayap nggawe pundhung ana ing senthong 

Sedangkan pertanda buruk (pratanda ala) dalam kepercayaan lamating kewan dapat 

dilihat pada simbol seperti berikut; 

1. Kucing gandhik ana ing njero omah 

2. Asu mbaung ing wayah antarane jam 11 tumeka jam 12 bengi 

3. Macan mlebu tegalan 

4. Kepethuk grangangan nyabrang dalan 

5. Jaran ngringkik ing tengah wengi 

6. Kebo muni ing wayah wengi 

7. Manuk kedhasih mencok ing omah utawa mabur-mabur ing desa 

8. Manuk bence mlebu ing desa 

9. Manuk piyak muni desa 

10. Kinjeng dom mlebu omah 

11. Manuk kutut muni ing tengah wengi 

12. Pitik jago kluruk ing wayah wengi 

13. Banyak muni ing tengah wengi 

14. Weruh ula nyabrang dalan 

15. Ketiban cecek 

Pertanda-pertanda diatas sebenarnya merupakan refleksi dari tingkah laku atau 

kehidupan hewan dalam keseharian. Masyarakat kemudian menghubungkan hal 

tersebut dengan kehidupan manusia. 
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 Kepercayaan lamating kewan di dalamnya juga terdapat beberapa fungsi yang 

membuat keberadaan kepercayaan tersebut utuh sampai saat ini. Fungsi tersebut 

antara lain; (1) sebagai sistem proyeksi atau alat pencermin angan-angan kolektif, (2) 

sebagai alat pengesahan pranata-pranata kebudayaan, (3) sebagai pendidik anak, (4) 

sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu 

dipatuhi anggota kolektifnya. Selain fungsi-fungsi tersebut, dalam kepercayaan 

lamating kewan masih terdapat fungsi lain yaitu berupa fungsi kepercayaan dan 

fungsi kebiasaan. Fungsi-fungsi tersebut muncul seiring bertahannya kepercayaan ini 

hingga sekarang. Fungsi-fungsi tersebut memberikan pengaruh besar dalam 

kehidupan masyarakat Desa Sunggingsari. 

5.2   SARAN 

 Untuk menjaga keberadaan budaya semacam ini perlu adanya kesadaran dari 

setiap masyarakat pendukungnya untuk melestarikan kepercayan lamating kewan 

agar tidak hilang dari kehidupan. Budaya semacam ini  di dalamnya terdapat pesan-

pesan luhur yang harus dipahami masyarakat agar dapat dijadikan tuntunan atau 

pedoman dalam hidup. Hal seperti itu menjadikan kewajiban bagi generasi penerus 

untuk  tidak hanya menjaga dan melestarikan setiap budaya yang ada di Indonesia, 

namun juga mampu mengerti dan memahami apa yang terdapat dalam setiap budaya 

yang ada di Indonesia. 
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LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN  WAWANCARA 

1. Apakah yang Bapak/ Ibu ketahui tentang ngalamat kewan ? 

2. Apa yang melatar belakangi keberadaan ngalamat kewan ? 

3. Bagaimana pendapat atau pandangan Bapak/Ibu tentang keberadaan ngalamat 

kewan ? 

4. Ngalamat kewan apa sajakah yang Bapak/Ibu ketahui ? 

5. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai setiap pertanda ngalamat kewan ? 

6. Apakah Bapak/Ibu percaya dengan  adanya pertanda dari ngalamat kewan ? 

(Ya) apa alasan Bapak/Ibu mempercayai ngalamat kewan ? 

7. Bagi Bapak/Ibu apakah fungsi yang dapat diambil dari setiap makna pada 

kepercayaan ngalamat kewan ? 
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1. Ngalamat Kewan Sikil Papat           LAMPIRAN 2 

No Nama Ngalamat Kucing Ngalamat Asu Ngalamat Celeng 
1 Sumirat  1. Yen kucing kerah ana ing 

wayah wengi pratanda 
ana memedi ing sekitare. 

2. Yen kucing manggon ana 
ing pojoking omah ora 
lunga-lunga, bakal nampa 
kabegjan. 

3. Yen kucing mandeng 
tanpa kedhep marang 
kang ngingu pratanda 
kang ngingu bakal oleh 
rejeki. 

4. Yen kucing kawin ning 
pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 
sugih mungsuh. 

1. Yen asu mbaung wayah 
antarane jam 1 tekan jam 2 
awan, kang ngingu arep 
ditinggal bojone. Dene yen 
ing wayah jam 1 tekan jam 
2 bengi pratanda desa iku 
bakal kena kasusahan. 

2. Yen asu  mbaung ing 
wayah antarane jam 11 
tumeka jam 12 awan, kang 
ngingu bakal oleh pawarta 
(kabar). Dene yen img 
wayah jam 11 tumeka jam 
12 bengi, kang ngingu yen 
lelungan bakal padu. 

1. Yen celeng mlebu tegalan, 

pratanda bakal kasil 

panene. 

 

2 Ciptoyo 1. Yen kucing kerah ana ing 
wayah wengi pratanda 
ana memedi ing sekitare. 

2. Yen kucing manggon ana 
ing pojoking omah ora 
lunga-lunga, bakal nampa 
kabegjan. 

3. Yen kucing mandeng 
tanpa kedhep marang 
kang ngingu pratanda 
kang ngingu bakal oleh 
rejeki. 

4. Yen kucing kawin ning 

1. yen asu mbaung ing wayah 
wengi pratanda ana setan 
utawa maling ing desa 
kuwi  

- 
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pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 
sugih mungsuh. 

3 Suratno 1. Yen kucing kerah ana ing 

wayah wengi pratanda 

ana memedi ing sekitare. 

2. Yen kucing mandeng 

tanpa kedhep marang 

kang ngingu pratanda 

kang ngingu bakal oleh 

rejeki. 

3. Yen kucing lungguh 

tanpa obah ana ngarepe 

kang ngingu pratanda 

bakal oleh kanugrahan. 

4. Yen kucing turu ana ing 

iket, surban utawa 

klambine kang ngingu 

pratanda bakal oleh arta. 

5. Yen kucing manggon ana 

ing pojoking omah ora 

lunga-lunga, bakal nampa 

1. Yen asu mbaung ing 

wayah antarane jam 7 

tumeka jam 8 awan 

pratanda kang ngingu 

bakal munggah drajade. 

Yen ing wayah jam 7 

tumeka jam 8 bengi, ana 

setan njaluk pangan. 

2. Yen asu mbaung ing 

wayahe antarane jam 9 

tumeka jam 10 awan, kang 

ngingu bakal kasusahan 

marga arta. Dene ing 

wayah antarane jam 9 

tumeka jam 10 bengi, ana 

smarabumi njaluk pangan. 

3. Yen asu  mbaung ing 

wayah antarane jam 11 

tumeka jam 12 awan, kang 

1. Yen celeng mlebu tegalan, 
pratanda bakal kasil 
panene. 
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kabegjan. 

6. Yen kucing tansah 

gegulungan pratanda ana 

wong kang gawe paeka 

marang kang ngingu. 

7. Yen kucing saistha 

nudhuhake kukune 

marang kang ngingu 

pratanda kang ngingu 

bakal katekan durjana. 

8. Yen kucing kawin ning 

pinggiran omah pratanda 

kang duwe omah bakal 

sugih mungsuh. 

 

ngingu bakal oleh pawarta 

(kabar). Dene yen img 

wayah jam 11 tumeka jam 

12 bengi, kang ngingu yen 

lelungan bakal padu. 

4. Yen asu mbaung wayah 

antarane jam 1 tekan jam 

2 awan, kang ngingu arep 

ditinggal bojone. Dene 

yen ing wayah jam 1 tekan 

jam 2 bengi pratanda desa 

iku bakal kena kasusahan. 

5. Yen asu mbaung ing 

wayah jam 3 tumeka jam 

4 awan, ana jangges 

njaluk pangan. Dene yen 

ing wayah jam 3 tumeka 

jam 4 bengi, jangges 

nyuwunake tambahing 

rejeki lan pametune desa 

ing kana. 
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6. Yen asu mbaung ing 

wayah jam 5 tumeka jam 

6 sore, kang ngingu bakal 

mundhak gajine. Dene yen 

wayah jam 5 tumeka jam 

6 esuk kang ngingu bakal 

oleh kabegjan. 

7. Yen asu mlebu ing 

pakarangan, pratanda 

bakal reja banget 

 
4 Gondo Nur suyono 1. Yen kucing kerah ana ing 

wayah wengi pratanda 

ana memedi ing sekitare. 

2. Yen kucing mandeng 

tanpa kedhep marang 

kang ngingu pratanda 

kang ngingu bakal oleh 

rejeki. 

3. Yen kucing lungguh 

tanpa obah ana ngarepe 

kang ngingu pratanda 

1. Yen asu mbaung ing wayah 

antarane jam 7 tumeka jam 

8 awan pratanda kang 

ngingu bakal munggah 

drajade. Yen ing wayah jam 

7 tumeka jam 8 bengi, ana 

setan njaluk pangan. 

2. Yen asu mbaung ing 

wayahe antarane jam 9 

tumeka jam 10 awan, kang 

ngingu bakal kasusahan 

1. Yen celeng mlebu tegalan, 
pratanda bakal kasil 
panene. 
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bakal oleh kanugrahan. 

4. Yen kucing turu ana ing 

iket, surban utawa 

klambine kang ngingu 

pratanda bakal oleh arta. 

5. Yen kucing manggon ana 

ing pojoking omah ora 

lunga-lunga, bakal 

nampa kabegjan. 

6. Yen kucing kawin ning 

pinggiran omah pratanda 

kang duwe omah bakal 

sugih mungsuh. 

 

marga arta. Dene ing 

wayah antarane jam 9 

tumeka jam 10 bengi, ana 

smarabumi njaluk pangan. 

3. Yen asu  mbaung ing 

wayah antarane jam 11 

tumeka jam 12 awan, kang 

ngingu bakal oleh pawarta 

(kabar). Dene yen img 

wayah jam 11 tumeka jam 

12 bengi, kang ngingu yen 

lelungan bakal padu. 

4. Yen asu mbaung wayah 

antarane jam 1 tekan jam 

2 awan, kang ngingu arep 

ditinggal bojone. Dene 

yen ing wayah jam 1 tekan 

jam 2 bengi pratanda desa 

iku bakal kena kasusahan. 

5. Yen asu mbaung ing 

wayah jam 3 tumeka jam 
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4 awan, ana jangges 

njaluk pangan. Dene yen 

ing wayah jam 3 tumeka 

jam 4 bengi, jangges 

nyuwunake tambahing 

rejeki lan pametune desa 

ing kana. 

6. Yen asu mbaung ing 

wayah jam 5 tumeka jam 

6 sore, kang ngingu bakal 

mundhak gajine. Dene yen 

wayah jam 5 tumeka jam 

6 esuk kang ngingu bakal 

oleh kabegjan. 

7. Yen asu mlebu ing 

pakarangan, pratanda 

bakal reja banget 

 
5 Hartopo 1. Yen kucing kerah ana ing 

wayah wengi pratanda 
ana memedi ing sekitare. 

2. Yen kucing kawin ning 
pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ana 
maling utawa wong 
nyolong wedi. 

- 
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sugih mungsuh. 
6 Dra. Werdiningsih 1. Yen kucing kerah ana ing 

wayah wengi pratanda 
ana memedi ing sekitare. 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ana 
maling ing desa. 

- 

7 Kristiawan 1. Yen kucing kerah 
pratanda ana setan ing 
sekitare.  

2. Yen kucing kawin ning 
pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 
sugih mungsuh. 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ing 
desa ana maling. 

- 

8 Muji Rahayu 1. Yen kucing kerah 
pratanda ana setan ing 
sekitare.  

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ing 
desa ana maling. 

2. Yen asu mbaung ing 
wayah awan pratanda ana 
sedulur sing bakal 
kasusahan. 

- 

9 Sunarno 1. Yen ana kucing kerah 
pratanda bakal oleh 
kasusahan. 

2. Yen kucing kawin ning 
pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 
sugih mungsuh. 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ana 
sedulur sing bakal 
kasusahan. 

- 

10 Waldi 1. Yen kucing kerah 
pratanda ana setan ing 
sekitare. 

2. Yen kucing kawin ning 
pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 
sugih mungsuh. 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ing 
desa ana maling. 

2. Yen asu mbaung ing 
wayah awan pratanda ana 
sedulur sing bakal 
kasusahan. 

- 
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11 Hartono 1. Yen kucing kerah 
pratanda ana setan ing 
sekitare. 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ing 
desa ana maling. 

- 

12 Miftakhul Eka Faizin - 1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ana 
maling ing desa 

- 

13 Sandra Kurnia - - - 
14 Sari Sekar Melati - - - 
15 Sampun Katamso 1. Yen kucing kerah 

pratanda ana setan ing 
sekitare. 

2. Yen kucing kawin ning 
pinggiran omah pratanda 
kang duwe omah bakal 
sugih mungsuh. 

1. Yen asu mbaung ing 
wayah wengi pratanda ing 
desa ana maling. 

2. Yen asu mbaung ing 
wayah awan pratanda ana 
sedulur sing bakal 
kasusahan. 

- 
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No Nama Ngalamat Macan Ngalamat Kancil Ngalamat Kidang 
1 Sumirat  Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
2 Ciptoyo Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
3 Suratno Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
4 Gondo Nur suyono Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
5 Hartopo - Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
6 Dra. Werdiningsih - - - 
7 Kristiawan Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 
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ketekan mungsuh 

 

wong Agung 

 

wong Agung 

 
8 Muji Rahayu Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

- - 

9 Sunarno Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
10 Waldi Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

 
11 Hartono Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

 

- - 

12 Miftakhul Eka Faizin - - - 
13 Sandra Kurnia - - - 
14 Sari Sekar Melati - - - 
15 Sampun Katamso Yen macan mlebu 

tegalan,  pratanda bakal 

ketekan mungsuh 

Yen kancil mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 

Yen kidang mlebu tegalan, 

pratanda arep katekan 

wong Agung 
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No Nama Ngalamat Sapi Ngalamat Garangan Ngalamat Jaran 
1 Sumirat  Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

2 Ciptoyo Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

3 Suratno Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

4 Gondo Nur suyono Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

5 Hartopo Sapi genthong kebeg Kepethuk grangangan Jaran ngringkik ing tengah 
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pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

6 Dra. Werdiningsih - Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

- 

 

7 Kristiawan Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

8 Muji Rahayu  Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

- 

9 Sunarno Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 

10 Waldi Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 
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ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

bakal nemu isin ing sekitare. 

 

11 Hartono - Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 

 
12 Miftakhul Eka Faizin - Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

- 

13 Sandra Kurnia - Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

- 

14 Sari Sekar Melati - Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

- 

15 Sampun Katamso Sapi genthong kebeg 

pratanda kang duweni 

ora bakal kekurangan 

uripe. 

 

Kepethuk grangangan 

nyabrang dalan pratanda 

bakal nemu isin 

Jaran ngringkik ing tengah 

wengi pratanda ana setan 

ing sekitare. 
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2. Ngalamat Kewan Kang Bisa Mabur 
No Nama Ngalamat Manuk Prenjak Ngalamat Manuk Gagak/Gaok Ngalamat Manuk Kedhasih 

1 Sumirat  1. Yen manuk prenjak 

sajodho lanang wadon 

bebarengan muni suwe ora 

lunga-lunga ana ing kidul 

omah, kang duwe omah 

bakal kadhayohan priyayi 

sumedya becik. 

2. Yen manuk prenjak muni 

ing pojok payoning omah, 

pratandha kang duwe 

omah bakal katekan lelara. 

3. Yen manuk prenjak muni 

ngideri omah nganti 

temugelang, kang duwe 

omah bakal oleh 

kanugrahan saka Gusti 

Allah. 

4. Yen manuk prenjak muni 

1. Yen manuk gagak muni ing 

wayah anatarane jam 7 

tumekane jam 8 awan, kang 

duwe pekarangan arep oleh 

rembug becik saka sedulur 

adoh. Dene yen jam 7 tekan 

jam 8 bengi, kang duwe 

pakarangan arep akeh 

kabegjan tekan dhewe. 

2. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 9 tekan 

jam 10 awan, kang duwe 

pakarangan arep oleh rembug 

becik saka liyan praja. Dene 

yen ing wayah antarane jam 9 

tekan jam 10 bengi, kang 

duwe pakarangan arep 

dipitnah wong. 

1. Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 
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ana ing sawetaning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan wong sing ala 

lan arep padu. 

5. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakidule omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan rejeki. 

6. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakuloning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan sedya gawe 

piala lan ngajak padu. 

7. Yen manuk prenjak muni 

ana ing saloring omah, 

kang duwe omah bakal 

katekan wong gedhe kang 

bakal menehi pitutur 

becik. 

3. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 11 tekan 

jam 12 awan, smarabumi 

njaluk pangan, enggal 

kukutuga. Dene yen ing 

wayah jam 11 tekan jam 12 

bengi, kang duwe pakarangan 

arep kadhayohan sedulur 

adoh. 

4. Yen manuk gagak muni ing 

wayah jam 1 tekan jam 2 

awan, kang duwe pakarangan 

arep kelangan. Dene yen ing 

wayah antarane jam 1 tekan 

jam 2 bengi, kang duwe 

pakarangan arep mundhak 

rejekine. 

5. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 3 tekan 

jam 4 awan, kang duwe 
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8. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakduwure loteng, 

bakal kobongan omahe. 

9. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber ana 

sakiduling omah, kang 

duwe omah bakal rebut. 

10. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber ana ing 

sawetaning omah, kang 

duwe omah bakal 

kadhayohan pandhita. 

11. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka kulon bener, kang 

duwe omah bakal oleh 

drajat. 

12. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

pakarangan arep katekan 

wong becik. Dene yen ing 

wayah jam 3 tekan jam 4 

bengi (esuk), kang duwe 

pakarangan arep oleh begja. 
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saka lor, bakal ana pepati. 

13. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka lor wetan, kang duwe 

omah bakal kadhayohan 

saperlu takon masalah. 

 

2 Ciptoyo 1. Yen manuk prenjak 

sajodho lanang wadon 

bebarengan muni suwe ora 

lunga-lunga ana ing kidul 

omah, kang duwe omah 

bakal kadhayohan priyayi 

sumedya becik. 

2. Yen manuk prenjak muni 

ing pojok payoning omah, 

pratandha kang duwe omah 

bakal katekan lelara. 

3. Yen manuk prenjak muni 

1. Yen manuk gagak muni ing 

wayah anatarane jam 7 

tumekane jam 8 awan, kang 

duwe pekarangan arep oleh 

rembug becik saka sedulur 

adoh. Dene yen jam 7 tekan 

jam 8 bengi, kang duwe 

pakarangan arep akeh 

kabegjan tekan dhewe. 

2. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 9 tekan 

jam 10 awan, kang duwe 

pakarangan arep oleh rembug 

1. Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 
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ngideri omah nganti 

temugelang, kang duwe 

omah bakal oleh 

kanugrahan saka Gusti 

Allah. 

4. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sawetaning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan wong sing ala 

lan arep padu. 

5. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakidule omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan rejeki. 

6. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakuloning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan sedya gawe 

piala lan ngajak padu. 

becik saka liyan praja. Dene 

yen ing wayah antarane jam 9 

tekan jam 10 bengi, kang 

duwe pakarangan arep 

dipitnah wong. 

3. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 11 tekan 

jam 12 awan, smarabumi 

njaluk pangan, enggal 

kukutuga. Dene yen ing 

wayah jam 11 tekan jam 12 

bengi, kang duwe pakarangan 

arep kadhayohan sedulur 

adoh. 

4. Yen manuk gagak muni ing 

wayah jam 1 tekan jam 2 

awan, kang duwe pakarangan 

arep kelangan. Dene yen ing 

wayah antarane jam 1 tekan 

jam 2 bengi, kang duwe 
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7. Yen manuk prenjak muni 

ana ing saloring omah, 

kang duwe omah bakal 

katekan wong gedhe kang 

bakal menehi pitutur becik 

pakarangan arep mundhak 

rejekine. 

5. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 3 tekan 

jam 4 awan, kang duwe 

pakarangan arep katekan 

wong becik. Dene yen ing 

wayah jam 3 tekan jam 4 

bengi (esuk), kang duwe 

pakarangan arep oleh begja. 

 

3 Suratno 1. Yen manuk prenjak 

sajodho lanang wadon 

bebarengan muni suwe ora 

lunga-lunga ana ing kidul 

omah, kang duwe omah 

bakal kadhayohan priyayi 

sumedya becik. 

2. Yen manuk prenjak muni 

ing pojok payoning omah, 

1. Yen manuk gagak muni ing 

wayah anatarane jam 7 

tumekane jam 8 awan, kang 

duwe pekarangan arep oleh 

rembug becik saka sedulur 

adoh. Dene yen jam 7 tekan 

jam 8 bengi, kang duwe 

pakarangan arep akeh kabegjan 

tekan dhewe. 

1. Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 
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pratandha kang duwe 

omah bakal katekan lelara. 

3. Yen manuk prenjak muni 

ngideri omah nganti 

temugelang, kang duwe 

omah bakal oleh 

kanugrahan saka Gusti 

Allah. 

4. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sawetaning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan wong sing ala 

lan arep padu. 

5. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakidule omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan rejeki. 

6. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakuloning omah, 

2. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 9 tekan 

jam 10 awan, kang duwe 

pakarangan arep oleh rembug 

becik saka liyan praja. Dene 

yen ing wayah antarane jam 9 

tekan jam 10 bengi, kang duwe 

pakarangan arep dipitnah 

wong. 

3. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 11 tekan 

jam 12 awan, smarabumi 

njaluk pangan, enggal 

kukutuga. Dene yen ing wayah 

jam 11 tekan jam 12 bengi, 

kang duwe pakarangan arep 

kadhayohan sedulur adoh. 

4. Yen manuk gagak muni ing 

wayah jam 1 tekan jam 2 awan, 

kang duwe pakarangan arep 
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kang duwe omah bakal 

kadhayohan sedya gawe 

piala lan ngajak padu. 

7. Yen manuk prenjak muni 

ana ing saloring omah, 

kang duwe omah bakal 

katekan wong gedhe kang 

bakal menehi pitutur 

becik. 

8. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakduwure loteng, 

bakal kobongan omahe. 

9. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber ana 

sakiduling omah, kang 

duwe omah bakal rebut. 

10. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber ana ing 

sawetaning omah, kang 

kelangan. Dene yen ing wayah 

antarane jam 1 tekan jam 2 

bengi, kang duwe pakarangan 

arep mundhak rejekine. 

5. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 3 tekan 

jam 4 awan, kang duwe 

pakarangan arep katekan wong 

becik. Dene yen ing wayah jam 

3 tekan jam 4 bengi (esuk), 

kang duwe pakarangan arep 

oleh begja. 
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duwe omah bakal 

kadhayohan pandhita. 

11. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka kulon bener, kang 

duwe omah bakal oleh 

drajat. 

12. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka lor, bakal ana pepati. 

13. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka lor wetan, kang duwe 

omah bakal kadhayohan 

saperlu takon masalah. 

 

4 Gondo Nur suyono 1. Yen manuk prenjak 

sajodho lanang wadon 

bebarengan muni suwe ora 

1. Yen manuk gagak muni ing 

wayah anatarane jam 7 

tumekane jam 8 awan, kang 

1. Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 
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lunga-lunga ana ing kidul 

omah, kang duwe omah 

bakal kadhayohan priyayi 

sumedya becik. 

2. Yen manuk prenjak muni 

ing pojok payoning omah, 

pratandha kang duwe 

omah bakal katekan lelara. 

3. Yen manuk prenjak muni 

ngideri omah nganti 

temugelang, kang duwe 

omah bakal oleh 

kanugrahan saka Gusti 

Allah. 

4. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sawetaning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan wong sing ala 

lan arep padu. 

duwe pekarangan arep oleh 

rembug becik saka sedulur 

adoh. Dene yen jam 7 tekan 

jam 8 bengi, kang duwe 

pakarangan arep akeh 

kabegjan tekan dhewe. 

2. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 9 tekan 

jam 10 awan, kang duwe 

pakarangan arep oleh rembug 

becik saka liyan praja. Dene 

yen ing wayah antarane jam 9 

tekan jam 10 bengi, kang 

duwe pakarangan arep 

dipitnah wong. 

3. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 11 tekan 

jam 12 awan, smarabumi 

njaluk pangan, enggal 

kukutuga. Dene yen ing 

pratandha arep ana lelara. 
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5. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakidule omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan rejeki. 

6. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakuloning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan sedya gawe 

piala lan ngajak padu. 

7. Yen manuk prenjak muni 

ana ing saloring omah, 

kang duwe omah bakal 

katekan wong gedhe kang 

bakal menehi pitutur 

becik. 

8. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakduwure loteng, 

bakal kobongan omahe. 

9. Yen ana manuk prenjak 

wayah jam 11 tekan jam 12 

bengi, kang duwe pakarangan 

arep kadhayohan sedulur 

adoh. 

4. Yen manuk gagak muni ing 

wayah jam 1 tekan jam 2 

awan, kang duwe pakarangan 

arep kelangan. Dene yen ing 

wayah antarane jam 1 tekan 

jam 2 bengi, kang duwe 

pakarangan arep mundhak 

rejekine. 

5. Yen manuk gagak muni ing 

wayah antarane jam 3 tekan 

jam 4 awan, kang duwe 

pakarangan arep katekan 

wong becik. Dene yen ing 

wayah jam 3 tekan jam 4 

bengi (esuk), kang duwe 

pakarangan arep oleh begja. 
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nyamber-nyamber ana 

sakiduling omah, kang 

duwe omah bakal rebut. 

10. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber ana ing 

sawetaning omah, kang 

duwe omah bakal 

kadhayohan pandhita. 

11. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka kulon bener, kang 

duwe omah bakal oleh 

drajat. 

12. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka lor, bakal ana pepati. 

13. Yen ana manuk prenjak 

nyamber-nyamber tekane 

saka lor wetan, kang duwe 
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omah bakal kadhayohan 

saperlu takon masalah. 

 

5 Hartopo 1. Yen manuk prenjak 

sajodho lanang wadon 

bebarengan muni suwe ora 

lunga-lunga ana ing kidul 

omah, kang duwe omah 

bakal kadhayohan priyayi 

sumedya becik. 

2. Yen manuk prenjak muni 

ing pojok payoning omah, 

pratandha kang duwe omah 

bakal katekan lelara. 

3. Yen manuk prenjak muni 

ngideri omah nganti 

temugelang, kang duwe 

omah bakal oleh 

kanugrahan saka Gusti 

- 1. Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 
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Allah. 

4. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sawetaning omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan wong sing ala 

lan arep padu. 

5. Yen manuk prenjak muni 

ana ing sakidule omah, 

kang duwe omah bakal 

kadhayohan rejeki. 

 

6 Dra. Werdiningsih Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 

 

7 Kristiawan Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 
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bakal kadhayohan sedulur. pratandha arep ana lelara. 

 

8 Muji Rahayu Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 

 

9 Sunarno Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 

 

10 Waldi Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 

 

11 Hartono Yen manuk prenjak muni Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 

Yen ana manuk kedhasih 
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ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

mati mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

 

13 Sandra Kurnia Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

 

14 Sari Sekar Melati Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

 

15 Sampun Katamso Yen manuk prenjak muni 

ing sekitare omah pratanda 

bakal kadhayohan sedulur. 

Yen manuk gagak mubeng ing 
desa, pratanda bakal ana wong 
mati 

Yen ana manuk kedhasih 

mencok ing omah utawa 

mabur-mabur ing desa, 

pratandha arep ana lelara. 
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No Nama Ngalamat Manuk Jalak Ngalamat Manuk Engkuk Ngalamat Manuk Deruk 

1 Sumirat  Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

1. Yen manuk deruk mencok ing 

dhuwur omah, pratanda bakal 

nemu bebaya. 

2. Manuk deruk sakjodho ana 

ing tengah dalan pratanda 

kang dadi pinuwunane bakal 

dikabulke marang Gusti. 

3. Manuk deruk sakjodho 

mencok ing wuwung pratanda 

yen duwe anak lanang/wadon 

wis cedhak jodhone. 

 

 

 

2 Ciptoyo Yen manuk jalak mencok ing Yen manuk engkuk mencok 1. Yen manuk deruk mencok ing 
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dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

dhuwur omah, pratanda bakal 

nemu bebaya. 

2. Manuk deruk sakjodho ana 

ing tengah dalan pratanda 

kang dadi pinuwunane bakal 

dikabulke marang Gusti. 

3. Manuk deruk sakjodho 

mencok ing wuwung pratanda 

yen duwe anak lanang/wadon 

wis cedhak jodhone. 

 

3 Suratno Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

1. Yen manuk deruk mencok ing 

dhuwur omah, pratanda bakal 

nemu bebaya. 

2. Manuk deruk sakjodho ana ing 

tengah dalan pratanda kang 

dadi pinuwunane bakal 

dikabulke marang Gusti. 

3. Manuk deruk sakjodho mencok 
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ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 

 

4 Gondo Nur suyono Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

1. Yen manuk deruk mencok ing 

dhuwur omah, pratanda bakal 

nemu bebaya. 

2. Manuk deruk sakjodho ana ing 

tengah dalan pratanda kang 

dadi pinuwunane bakal 

dikabulke marang Gusti. 

3. Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 

 

5 Hartopo Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 
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perangkat desa. 

 

pratanda arep oleh arta. 

 

cedhak jodhone. 

 

6 Dra. Werdiningsih - - - 

7 Kristiawan Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

-  

8 Muji Rahayu  - Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 

 

9 Sunarno Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

1. Yen manuk deruk mencok ing 

dhuwur omah, pratanda bakal 

nemu bebaya. 

2. Manuk deruk sakjodho ana ing 

tengah dalan pratanda kang 
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 dadi pinuwunane bakal 

dikabulke marang Gusti. 

3. Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 

 

10 Waldi Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

1. Yen manuk deruk mencok ing 

dhuwur omah, pratanda bakal 

nemu bebaya. 

2. Manuk deruk sakjodho ana ing 

tengah dalan pratanda kang 

dadi pinuwunane bakal 

dikabulke marang Gusti. 

3. Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 
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11 Hartono Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin  - - 

13 Sandra Kurnia  - - 

14 Sari Sekar Melati  - - 

15 Sampun Katamso Yen manuk jalak mencok ing 

dhuwur omah, pratanda kang 

duwe omah bakal dadi 

perangkat desa. 

 

Yen manuk engkuk mencok 

ing sakdhuwure omah, 

pratanda arep oleh arta. 

 

Manuk deruk sakjodho mencok 

ing wuwung pratanda yen 

duwe anak lanang/wadon wis 

cedhak jodhone. 
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No Nama Ngalamat Manuk Kutut Ngalamat Manuk Piyak Ngalamat Manuk Bence 

1 Sumirat  Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

Manuk bence (puyuh lanang) 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

2 Ciptoyo Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

Manuk bence (puyuh lanang) 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

3 Suratno Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

Manuk bence (puyuh lanang) 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

4 Gondo Nur Suyono Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

Manuk bence (puyuh lanang) 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

5 Hartopo Manuk kuthut muni ing Manuk piyak muni ing desa Manuk bence (puyuh lanang) 
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wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

pratanda arep ana wong mati. 

 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

6 Dra. Werdiningsih  Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

 

7 Kristiawan Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

 

8 Muji Rahayu  Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

 

9 Sunarno Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 
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10 Waldi Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

 

11 Hartono Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

Manuk bence (puyuh lanang) 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin  Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

 

13 Sandra Kurnia  Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

 

14 Sari Sekar Melati  Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 
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15 Sampun Katamso Manuk kuthut muni ing 

wayah esuk pratanda kang 

ngingu bakal oleh rejeki. 

 

Manuk piyak muni ing desa 

pratanda arep ana wong mati. 

 

Manuk bence (puyuh lanang) 

mlebu ing desa pratanda arep 

ana maling. 

 

 
 
 
No Nama Ngalamat Manuk Sriwiti Ngalamat Manuk Cucuk Urang Ngalamat Manuk Delik (Elang) 

1 Sumirat  Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

2 Ciptoyo Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

3 Suratno Manuk sriwiti nyusuh ana Manuk cucuk urang mabur Manuk delik (elang) mabur 
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ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

4 Gondo Nur Suyono Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

5 Hartopo Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

6 Dra. Werdiningsih Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 
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7 Kristiawan Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

8 Muji Rahayu Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

  

9 Sunarno Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

10 Waldi Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 
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bejo. 

 

(ketiga). 

 

cedhak udane. 

 

11 Hartono Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

bejo. 

 

  

13 Sandra Kurnia    

14 Sari Sekar Melati    

15 Sampun Katamso Manuk sriwiti nyusuh ana 

ing omah pratanda sing 

duwe omah bakal sugih 

Manuk cucuk urang mabur 

ing desa pratanda arep terang 

(ketiga). 

Manuk delik (elang) mabur 

ing tengah desa pratanda wis 

cedhak udane. 
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bejo. 

 

  

 
 
No Nama Ngalamat Kinjeng Ngalamat Pijer Ngalamat Kupu 

1 Sumirat  Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

1. Kupu mlebu ing omah pratanda 

kang duwe omah bakal oleh 

pangalembana (pujian) saka 

sanak kadhang 

2. Kupu payang mencok ing 

omah pratanda kang duwe 

omah bakal oleh begja gedhe 

2 Ciptoyo Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

1. Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 

2. Kupu payang mencok ing 

omah pratanda kang duwe 

omah bakal oleh begja gedhe 
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3 Suratno Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

1. Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 

2. Kupu payang mencok ing 

omah pratanda kang duwe 

omah bakal oleh begja gedhe 

4 Gondo Nur Suyono Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

1. Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 

2. Kupu payang mencok ing 

omah pratanda kang duwe 

omah bakal oleh begja gedhe 

5 Hartopo Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 
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6 Dra. Werdiningsih Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

 

7 Kristiawan Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

 

8 Muji Rahayu Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

 

9 Sunarno Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 

 

10 Waldi Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 
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(pujian) saka sanak kadhang 

 

11 Hartono Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 

bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 

 

12 Miftakhul Eka Faizin Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

 

13 Sandra Kurnia Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

 

14 Sari Sekar Melati Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

lan nangis 

Pijer mlebu omah pratanda kang 

duwe omah bakal oleh kabegjan 

 

15 Sampun Katamso Kinjeng dom  mlebu omah 

kang duwe omah bakal susah 

Pijer mlebu omah pratanda kang Kupu mlebu ing omah 

pratanda kang duwe omah 
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lan nangis duwe omah bakal oleh kabegjan bakal oleh pangalembana 

(pujian) saka sanak kadhang 

 

 
 
 
 
 
 
No Nama Ngalamat Laron Ngalamat Kuntul Ngalamat Pithik 

1 Sumirat  Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit. 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

4. Pithik jail jalu canthel 
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pratanda kang ngingu ora 

bakal kekurangan sandhang 

pangane. 

 

2 Ciptoyo Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

4. Pithik jail jalu canthel 

pratanda kang ngingu ora 

bakal kekurangan sandhang 

pangane. 
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3 Suratno Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

4. Pithik jail jalu canthel 

pratanda kang ngingu ora 

bakal kekurangan sandhang 

pangane. 

 

4 Gondo Nur Suyono Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 



156 

 

 

 gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit. 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

4. Pithik jail jalu canthel 

pratanda kang ngingu ora 

bakal kekurangan sandhang 

pangane. 

 

5 Hartopo Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit. 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 
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wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

4. Pithik jail jalu canthel 

pratanda kang ngingu ora 

bakal kekurangan sandhang 

pangane. 

 

6 Dra. Werdiningsih   Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

 

7 Kristiawan Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

 

8 Muji Rahayu   Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 
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meteng. 

 

9 Sunarno Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

 

 

10 Waldi Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 



159 

 

 

duweni bakal adoh saka 

penyakit 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

 

11 Hartono Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin - - Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 



160 

 

 

meteng. 

13 Sandra Kurnia - - Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

14 Sari Sekar Melati - - Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 

15 Sampun Katamso Laron mulai mlebu ing 

tengah desa pratanda bakal 

subur makmur lemahe 

 

Yen kunthul mencok ana ing 

sawah pratanda kang duwe sawah 

bakal akeh panene 

1. Pithik tapak kencana pratanda 

sing ngingu bakal begja uripe. 

2. Pithik Tulak (warnane putih 

gigire ireng) pratanda kang 

duweni bakal adoh saka 

penyakit 

3. Pithik jago kluruk ing wayah 

wengi pratanda ana prawan 

meteng. 
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No Nama Ngalamat Banyak (Angsa) Ngalamat Kuter Ngalamat 

1 Sumirat  Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

 

2 Ciptoyo Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

 

3 Suratno Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

 

4 Gondo Nur Suyono Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

 



162 

 

 

maling. omah bakal nandang 

sungkawa. 

5 Hartopo Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

6 Dra. Werdiningsih - -  

7 Kristiawan Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

8 Muji Rahayu - -  

9 Sunarno Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

10 Waldi Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 
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maling. omah bakal nandang 

sungkawa. 

11 Hartono Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

 

-  

13 Sandra Kurnia - -  

14 Sari Sekar Melati - -  

15 Sampun Katamso Banyak (angsa) muni ing 

tengah wengi pratanda ana 

maling. 

 

Manuk  kuter muni ing tengah 

wengi pratanda sing duwe 

omah bakal nandang 

sungkawa. 
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3. Ngalamat Kewan Kang Gremetan (melata)          

  

No Nama Ngalamat Cecek Ngalamat Ula Ngalamat Temonggo 
1 Sumirat  Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

2 Ciptoyo Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

3 Suratno Ketiban cecek pratanda 1. Ula mlebu omah pratanda Temonggo mlebu ing 
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bakal enthuk kacilakan ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

4 Gondo Nur suyono Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

5 Hartopo Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 
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6 Dra. Werdiningsih Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

7 Kristiawan Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

8 Muji Rahayu Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 
9 Sunarno Ketiban cecek pratanda 1. Ula mlebu omah pratanda Temonggo mlebu ing 
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bakal enthuk kacilakan ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

10 Waldi Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 

11 Hartono Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 
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12 Miftakhul Eka Faizin Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 

 
13 Sandra Kurnia Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

 

 

14 Sari Sekar Melati Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

 

 

15 Sampun Katamso Ketiban cecek pratanda 

bakal enthuk kacilakan 

1. Ula mlebu omah pratanda 

ana janji sing durung 

dilakoni. 

2. Weruh Ula nyabrang 

dalan pratanda arep 

nemoni bebaya. 

Temonggo mlebu ing 

omah pratanda arep oleh 

rejeki gedhe. 
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No Nama Ngalamat Rayap Ngalamat Luluh Ngalamat 
1 Sumirat  Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

 

2 Ciptoyo Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

 

3 Suratno Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

 

4 Gondo Nur suyono Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 
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omah bakal kepenak 

uripe. 

5 Hartopo Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

 

6 Dra. Werdiningsih Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, pratanda 

kang duwe omah bakal 

kepenak uripe. 

  

7 Kristiawan Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, pratanda 

kang duwe omah bakal 

kepenak uripe. 

  

8 Muji Rahayu Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, pratanda 

kang duwe omah bakal 

kepenak uripe. 

  

9 Sunarno Yen rayap nggawe omah Yen luluh mlebu ana ing  
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ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

10 Waldi Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

 

11 Hartono Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

omah bakal kepenak 

uripe. 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 

 

12 Miftakhul Eka Faizin    

13 Sandra Kurnia    

14 Sari Sekar Melati    

15 Sampun Katamso Yen rayap nggawe omah 

ana ing senthong, 

pratanda kang duwe 

Yen luluh mlebu ana ing 

omah pratanda bakal 

katekan rejeki gedhe. 
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omah bakal kepenak 

uripe. 
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LAMPIRAN 3 

DATA DIRI INFORMAN 

1. Nama   :  Sumirat  

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 6 Desember 1948 

Alamat :  Dsn. Diwek Jraganan RT 02 RW 03 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Pensiunan PNS  

2. Nama    :  Ciptoyo 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 21 November 1954 

Alamat   :  Dsn. Sunggingan RT 04 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Pensiunan PNS 

3. Nama   :  Suratno 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 4 Februari 1951 

Alamat   :  Dsn Sunggingan RT 01 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Petani (Sesepuh Desa) 

4. Nama   :  Gondo Nur Suyono 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 12 Juli 1936 

Alamat   :  Dsn. Diwek Jraganan RT 02 RW 03 Sunggingsari 

Pekerjaan  :  Dalang (Pensiunan Dinas Kebudayaan) 

5. Nama   :  Hartono 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung,  

Alamat   :  Dsn. Sunggingan RT 04 RW 02 Sunggingsari 
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Pekerjaan  :  Petani 

6. Nama   :  Dra. Werdiningsih  

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 15 Juli 1973 

Alamat :  Sunggingan RT 01 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Guru/PNS  

7. Nama    :  Kristiawan 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 20 September 1980 

Alamat   :  Sunggingan RT 02 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Pemuda 

8. Nama   :  Muji Rahayu 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 21 mei 1966 

Alamat   :  Sunggingan RT 04 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Pedagang 

9. Nama   :  Sunarno 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 4 Desember 1956 

Alamat   :  Sunggingan RT 02 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Kaur Kesra (Perangkat Desa) 

10. Nama   :  Waldi 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 3 April 1975 

Alamat   :  Sunggingan RT 02 RW 02 Sunggingsari 

Pekerjaan  :  Kepala Dusun Sunggingan 
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11. Nama   :  Robiyah  

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 14 Maret 1972 

Alamat   :  Sunggingan RT 03 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Petani 

12. Nama    :  Sampun Katamso 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 6 September 1977 

Alamat   :  Sunggingan RT 04 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Wiraswasta 

13. Nama   :  Miftakhul Eka Faizin 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 6 Juli 1991 

Alamat   :  Sunggingan RT 02 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Pemuda 

14. Nama   :  Sari Sekar Melati 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 3 Maret 1990 

Alamat   :  Sunggingan RT 04 RW 02 Sunggingsari  

Pekerjaan  :  Pelajar 

15. Nama   :  Sandra Kurnia 

Tempat, Tgl lahir :  Temanggung, 1 Januari 1991 

Alamat   :  Dsn. Sunggingan RT 01 RW 02 Sunggingsari 

Pekerjaan  :  Pelajar 

 


