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SARI 
 

Nur Rohmah, Alifa. 2009. Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara 
Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan 
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Pada umunya pola peminangan yang umum berlaku di Jawa Tengah 
adalah laki-laki melamar perempuan. Hal ini berbeda dengan pola peminangan 
yang ada di Kabupaten Rembang, tepatnya di Kecamatan Kragan yang disebut 
dengan tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok yaitu tradisi perempuan meminang 
laki-laki dengan membawa makanan, minuman, atau barang-barang lain dalam 
jumlah banyak, konon dijadikan panjer untuk mengikat seorang laki-laki. Tradisi 
ini dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan sebagai bentuk 
warisan leluhur dari dahulu sampai sekarang. Keunikan lain dari tradisi ngemblok 
yaitu adanya konsekuensi pengembalian panjer apabila gagal dilaksanakan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah latar belakang 
pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan?, 
(2) Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi ngemblok pada 
masyarakat nelayan di Kecamaatan Kragan, (3) Apakah konsekuensi apabila 
tradisi ngemblok gagal dilaksanakan?, (4) Bagaimanakah perubahan tradisi 
ngemblok dari dahulu sampai sekarang?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Proses pengumpulan data dilakukan 
dengan metode wawancara mendalam, observasi, kepustakaan, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif 
yang terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ngemblok merupakan salah 
satu bentuk variasi dalam pola meminang yang diwariskan oleh leluhur dari 
dahulu sampai sekarang. Tempat pelaksanaan tradisi ngemblok adalah di rumah 
keluarga laki-laki pada waktu malam hari. Tradisi ngemblok mengandung 
konsekuensi apabila gagal dilaksanakan, yaitu kewajiban mengembalikan panjer 
bagi laki-laki apabila membatalkan ngemblok. Namun, jika yang membatalkan 
adalah pihak perempuan, maka sangsi sosial tidak berlaku. Adanya fenomena 
ngemblok memicu munculnya persepsi yang beragam, yaitu dari masyarakat 
nelayan sendiri selaku pelaku tradisi ngemblok maupun dari masyarakat sekitar, 
yaitu pegawai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Seiring 
perkembangan jaman, tradisi ngemblok mengalami perubahan, yaitu (1) proses 
pelaksanaan tradisi ngemblok sekarang lebih sederhana dibandingkan  dengan 
sebelumnya, (2) variasi panjer yang dibawa, antara lain minuman limun diganti 
softdrink karena lebih praktis, serta penggunaan cincin oleh masyarakat nelayan 
sebagai pengikat, (3) pola peminangan, yaitu berubahnya pihak yang melakukan 
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peminangan terlebih dahulu adalah laki-laki, dan (4) longgarnya ikatan 
perjodohan, yaitu adanya kebebasan yang diberikan orangtua kepada anak untuk 
memilih pasangan sesuai keinginannya. Perubahan yang terjadi pada tradisi 
ngemblok dikarenakan adanya kontak dengan budaya lain sehingga masyarakat 
nelayan di Kecamatan Kragan mulai menambah, mengurangi bahkan mengganti 
fragmen tertentu dalam tradisi ngemblok. 

Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian ini adalah (1) tradisi 
ngemblok perlu dilestarikan sebagai salah satu variasi tradisi meminang di Jawa 
Tengah, (2) perlu adanya penelitian lanjutan berkaitan dengan dampak 
pelaksanaan tradisi ngemblok pada perkawinan masyarakat nelayan di Kecamatan 
Kragan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan (Soekanto 1990:26). Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan 

sistem ide yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, simbol-simbol, 

dan teknologi yang dimiliki bersama oleh bagian terbesar anggota suatu satuan 

sosial, yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dan yang pemilikannya melalui 

proses belajar (Joyomartono 1991:78). Kebudayaan itu milik masyarakat dan 

pemilikannya tidak melalui warisan biologis, tetapi melalui warisan sosial melalui 

belajar. Oleh karena itu, secara empiris kebudayaan dan masyarakat merupakan 

satu kesatuan, bagaikan sekeping mata uang yang pada satu sisinya adalah 

kebudayaan, sedangkan sisi yang lain adalah masyarakat. 

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar 

maupun kecil. Masing-masing unsur tersebut diklasifikasikan ke dalam unsur-

unsur pokok atau besar kebudayaan, lazim disebut cultural universal. Istilah ini 

menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai 

pada setiap kebudayaan di manapun di  dunia ini 

Kebudayaan meliputi tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai 

cultural universal, yaitu: (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, 

perumahan, senjata, dan sebagainya), (2) Mata pencaharian hidup dan sistem 

ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sebagainya), (3) Sistem 
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kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem 

perkawinan), (4) Bahasa (lisan maupun tertulis), (4) Kesenian (seni rupa, seni 

suara, seni gerak), (5) Sistem pengetahuan, dan (6) Religi (sistem kepercayaan) 

(Soekanto 1990:192). 

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang kaya dengan 

peninggalan kebudayaan dan peninggalan kesejarahan. Secara geografis budaya, 

Jawa Tengah dibagi ke dalam empat lingkaran sentris kebudayaan, yaitu: 

kuthanegara, negara agung, mancanegara, dan pasisiran.  Kuthanegara 

mencakup wilayah kota kerajaan bekas kerajaan Mataram dengan pusatnya di 

istana Kasunanan dan Mangkunegaran. Negara agung merupakan wilayah luar 

kerajaan tempat tanah bengkok para bangsawan atau pejabat kerajaan, seperti di 

Boyolali, Klaten, Sragen, Karang Anyar, dan sebagainya. Mancanegara 

merupakan daerah luar tempat para vasal kerajaan yang dipimpin oleh para Bupati 

mancanegegara, seperti Banyumas, Purworejo, dan Jawa Timur. Sementara 

pasisiran mengacu pada wilayah di pesisir utara Jawa mulai dari Tegal hingga 

Jawa Timur (Wasino 2006:9). 

 Secara umum, tradisi biasanya dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu 

nilai, norma, dan adat kebiasaan tertentu yang berbaur lama dan berlangsung 

hingga kini, masih diterima dan diikuti, bahkan dipertahankan oleh masyarakat 

tertentu (Herusatoto 2001:93). 

Beberapa bentuk upacara tradisi yang masih dilaksanakan pada masyarakat 

di Jawa Tengah antara lain upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup manusia 

(tingkeban, brokohan, kekah, tedhak sithen, khitanan, dan lain-lain), upacara 
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bersih dhusun (sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain), perayaan-perayaan 

upacara-upacara tahunan (mauludan, rejeban, dan lain-lain), upacara perkawinan, 

upacara kematian, dan lain-lain (Koentjaraningrat 1994:349-376). Setiap 

lingkaran sentris mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu sama lain. 

Setiap wilayah kebudayaan akan mempunyai kecenderungan untuk 

mempertahankan tradisi masing-masing, meskipun tidak menutup kemungkinan 

untuk menerima masuknya budaya dari luar.  

Upacara perkawinan merupakan salah satu bentuk upacara tradisi yang ada 

di wilayah Jawa Tengah. Pelaksanaan upacara perkawinan berbeda antara satu 

daerah dengan daerah lain. Upacara perkawinan di daerah Solo misalnya, berbeda 

dengan upacara perkawinan yang ada di daerah Rembang. Upacara perkawinan di 

daerah Solo lebih banyak dipengaruhi pola-pola kebudayaan kraton sebagai pusat 

budaya Jawa, sedangkan upacara perkawinan di daerah Rembang dipengaruhi 

pola-pola pesisir karena letaknya jauh dari pusat kebudayaan. 

Berdasarkan observasi awal pada masyarakat di pesisir Pantai Utara Jawa, 

khususnya di Kabupaten Rembang, terdapat tradisi perkawinan yang unik untuk 

dikaji. Tradisi ini dinamakan tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok adalah tradisi 

meminang yang dilakukan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki 

dengan membawa makanan, minuman, dan barang-barang lain dalam jumlah 

banyak yang dijadikan pengikat atau panjer kepada seorang laki-laki. Tradisi 

ngemblok pada mulanya merupakan tradisi asli masyarakat di Kabupaten 

Rembang, mulai dari Kecamatan Rembang sampai Kecamatan Sarang.  Namun, 

seiring kemajuan jaman penganut tradisi ini mulai berkurang. Ada empat 
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kecamatan di Kabupaten Rembang yang masih melaksanakan tradisi ngemblok, 

antara lain Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Sedan, dan 

Kecamatan Kragan. Tradisi ngemblok yang akan dibahas dalam skripsi ini 

difokuskan di Kecamatan Kragan di mana 31,7 % masyarakatnya berprofesi 

sebagai nelayan dan masih melaksanakan tradisi ini sampai sekarang. 

Berdasarkan tradisi Jawa, ternyata setiap perkawinan selalu didasarkan atas 

kesepakatan awal yang disebut sebagai meminang atau lamaran, di mana pihak 

keluarga laki-laki meminang kepada pihak keluarga perempuan. Peristiwa 

meminang ini memegang peranan penting, sebab kesepakatan untuk melakukan 

ikatan besanan ditentukan oleh proses awal ini. Secara garis besar, tata urutan 

perkawinan dalam budaya Jawa meliputi: nakokake, nontoni, peningsetan, 

penentuan hari baik, dan diakhiri dengan pesta perkawinan. Di mana keseluruhan 

tahapan dari tata urutan perkawinan pada perkawinan  adat Jawa  dimulai dengan 

terlebih dahulu keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan. 

Budaya Jawa, sebagaimana tercermin di dalam berbagai kajian memang 

secara jelas menggambarkan adanya tindakan meminang yang dilakukan oleh  

keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Ini berarti bahwa kaum laki-laki 

yang akan memilih, sedangkan kaum perempuan akan menolak atau menerima 

pinangan. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan. Pelaksanaan tradisi ngemblok dimulai dengan 

terlebih dahulu keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki. Biasanya 

dari pihak keluarga perempuan datang dengan membawa makanan, minuman 

maupun barang-barang lain dalam jumlah banyak yang konon menurut 
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masyarakat dijadikan sebagai panjer untuk mengikat seorang  laki-laki. Di sini 

justru kaum laki-laki yang menolak atau menerima pinangan. 

Sama halnya dengan tradisi meminang pada umumnya, tradisi ngemblok 

mengandung sanksi sosial apabila gagal dilaksanakan. Keduanya  sama-sama 

mengandung sanksi berupa rasa malu kepada masyarakat sekitar apabila gagal 

dilaksanakan. Perbedaannya, jika tradisi ngemblok gagal dilaksanakan maka 

sanksi sosial tidak hanya berupa rasa malu saja, tetapi terdapat semacam  

konsekuensi untuk mengembalikan panjer yang dibebankan kepada keluarga laki-

laki. Hal ini berlaku apabila yang membatalkan tradisi ngemblok adalah pihak 

laki-laki. Namun, apabila yang membatalkan adalah pihak perempuan sendiri, 

maka keharusan mengembalikan panjer tersebut tidak berlaku. Besarnya panjer 

yang akan dikembalikan kepada keluarga perempuan minimal sama dengan  

besarnya panjer yang diterima oleh keluarga laki-laki pada saat tradisi ngemblok, 

bahkan bisa menjadi dua kali lipat. Adanya konsekuensi berupa keharusan 

pengembalian ini menjadikan tradisi ngemblok  berbeda dengan tradisi melamar di 

Jawa Tengah pada umumnya. 

Pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan,  dilatarbelakangi tradisi ngemblok merupakan tradisi peninggalan leluhur 

yang diwariskan dari generasi dahulu kepada generasi sekarang. Konon apabila 

tradisi ini tidak dilaksanakan akan mendatangkan bencana yaitu kegagalan dalam 

perkawinan.  

Seiring dengan perkembangan jaman dan globalisasi, agaknya tradisi 

ngemblok telah mengalami perubahan. Perubahan ini ditandai dengan adanya 
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perubahan pada satu atau beberapa unsur kebudayaan dengan cara ditambah, 

diganti, dikurangi atau bahkan dihilangkan. Perubahan tersebut antara lain dalam 

hal variasi panjer yang dibawa, yaitu  minuman limun (minuman sari buah-

buahan yang dibuat dan dikemas sendiri oleh masyarakat) diganti dengan 

minuman softdrink dengan alasan lebih praktis. Perubahan lain adalah dalam hal 

proses pelaksanaan, semakin longgarnya pola peminangan, dan semakin 

longgarnya ikatan perjodohan pada tradisi ngemblok. Meskipun telah mengalami 

perubahan, namun tradisi ngemblok masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan 

oleh masyarat nelayan di Kecamatan Kragan sampai sekarang.  

Munculnya fenomena perempuan meminang laki-laki pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan memicu munculnya persepsi dari masyarakat 

sekitar. Persepsi atau cara pandang ini muncul dari beberapa kalangan, baik yang 

datang dari pelaku tradisi ngemblok sendiri, yaitu masyarakat nelayan, maupun 

dari masyarakat sekitar,  antara lain pegawai, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

lain-lain. Adanya perbedaan persepsi atau cara pandang ini dikarenakan oleh 

perbedaan latar belakang pendidikan. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menggali 

informasi yang lebih dalam dengan menetapkan suatu permasalahan dalam rangka 

penyusunan skripsi yang berjudul  ”Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara 

Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Tradisi ngemblok merupakan salah satu bentuk tradisi perempuan meminang 

di Kecamatan Kragan. Pelaksanaan tradisi ngemblok ditandai dengan penyerahan 

panjer oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki sebagai pengikat. 

Tradisi ngemblok merupakan tradisi warisan leluhur yang dilestarikan dari 

generasi dahulu sampai generasi sekarang. Tradisi ngemblok sebagai bagian dari 

kebudayaan masyarakat bersifat dinamis dan mengalami perubahan.   Perubahan  

tampak pada variasi panjer yang dibawa, proses pelaksanaan, semakin longgarnya 

pola peminangan,  dan semakin longgarnya ikatan perjodohan tradisi ngemblok 

pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan. Oleh karena itu muncul 

permasalahan yang berkaitan dengan perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan dari dahulu sampai sekarang. Untuk menjawab 

permasalan yang berkaitan dengan perubahan tradisi ngemblok, maka dirumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? 

2. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi ngemblok? 

3. Apakah konsekuensi apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan? 

4. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok dari dahulu 

sampai sekarang? 
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1.3 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah tafsir 

dalam penelitian ini, sehingga diperoleh informasi tentang perubahan dan persepsi 

yang muncul berhubungan dengan pelaksanaan tradisi ngemblok  pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan jelas. Oleh karena itu 

peneliti perlu menegaskan istilah-istilah berikut ini: 

1.3.1 Perubahan 

Perubahan adalah peralihan atau pertukaran keadaan atau kondisi pola hidup 

dalam masyarakat atau individu dalam masyarakat, baik perubahan maju atau 

mundur, dalam berbagai aspek (Al Barry 2000:342). Perubahan yang dimaksud di 

dalam penelitian adalah perubahan yang terjadi pada di dalam tradisi ngemblok 

dikarenakan terjadinya peralihan, perpindahan, pergantian pada satu atau beberapa 

unsur kebudayaan pada tradisi ngemblok. 

1.3.2 Tradisi Ngemblok 

Secara umum, tradisi biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada 

suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan tertentu yang berbaur lama dan berlangsung 

hingga kini, masih diterima, dan diikuti bahkan dipertahankan oleh masyarakat 

tertentu (Herusatoto 2001:93). Kata ngemblok berasal dari bahasa kampung yang 

berarti ikatan atau panjer yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada 

keluarga laki-laki. 

Tradisi ngemblok  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat kebiasaan 

meminang, di mana keluarga perempuan datang dengan membawa makanan, 

minuman, maupun barang-barang lain dalam jumlah banyak yang dijadikan 
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sebagai panjer atau pengikat kepada seorang laki-laki, pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

1.3.3 Upacara Perkawinan Adat Jawa 

Upacara adalah rangkaian tindakan khusus menurut aturan-aturan tertentu 

menurut hukum adat atau agama (Al Barry 2000:345). Perkawinan dalam adat 

Jawa adalah suatu kondisi pembentukan somah baru yang segera akan 

memisahkan diri baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari orangtua, 

dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru (Geertz 1985:57). 

Jadi yang dimaksud dengan upacara perkawinan adat Jawa adalah 

serangkaian perbuatan tertentu yang dilakukan dalam rangka pembentukan somah 

baru yang segera akan memisahkan diri baik secara ekonomi maupun tempat 

tinggal, lepas dari orangtua, dan membentuk sebuah basis untuk membentuk 

sebuah rumah tangga baru menurut adat atau menurut agama. 

1.3.4 Masyarakat Nelayan 

Masyarakat adalah kesatuan manusia yang berinteraksi menurut sistem adat-

istiadat tertentu yang bersifat kontinu, terikat oleh rasa identitas bersama 

(Koentjaraningrat 1983:160). Nelayan merupakan orang yang mata pencaharian 

utamanya dari usaha menangkap ikan di laut (Al Barry 2000:224). 

 Jadi yang dimaksud dengan masyarakat nelayan adalah orang-orang yang 

yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut, di mana mereka 

hidup secara bersama-sama, saling berinteraksi menurut sistem adat tertentu, dan 

memiliki kebudayaan tertentu. Masyarakat nelayan yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah masyarakan nelayan yang berada di Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang, yang dikenal dengan sebutan wong mbelah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.  

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi ngemblok  

pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

c. Untuk mengetahui sanksi sosial apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan. 

d. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok dari dahulu 

sampai sekarang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

Menambah pustaka ilmu pengetahuan sosial, khususnya tentang perubahan 

tradisi ngemblok pada upacara perkawinan adat Jawa pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan di Kabupaten Rembang, dan dapat dijadikan sebagai bahan 

acuhan sejenis. 
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1.5. 2  Manfaat Praktis 

a.  Sebagai sarana untuk mengungkap variasi tradisi dalam masyarakat Jawa, 

terutama dalam hal pola peminangan dalam sistem perkawinan pada 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

b.   Memberikan kesempatan bagi penulis-penulis lain agar dapat memperdalam 

tulisan tentang tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan Kabupaten Rembang. 
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BAB 2 

KAJIAN  PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Konsep Tradisi 

Dalam setiap kebudayaan dalam masyarakat, tradisi sudah dianggap sebagai 

sistem keyakinan  dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam 

masyarakat menempati posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek 

kehidupan dalam masyarakat. Kata tradisi merupakan istilah yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi Jawa, tradisi pada petani, 

tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Secara antropologi, tradisi merupakan warisan 

masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang, yang berupa 

nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud 

dari berbagai aspek kehidupan (Bawani 1993: 24). 

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu 

dengan masa sekarang. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari 

generasi ke generasi, dan wujud-wujudnya masih hingga sekarang (Syam 

2005:277).  

Tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau invented. 

Dalam hal invented tradition, tradisi tidak hanya sekedar diwariskan, tetapi juga 

dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan 

nilai-nilai dan norma-norma melalui pengulangan, yang secara otomatis mengacu 

pada kesinambungan dengan masa lalu (Syam 2005:278). 
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Karena pewarisan dan pembentukan tradisi berada dalam dunia kontekstual, 

sebagai konsekuensinya adalah terjadinya perubahan-perubahan (Syam 

2005:279). Di dalam perubahan selalu saja ada hal-hal yang tetap dilestarikan, 

sementara itu ada hal yang berubah. Ada lima pola perubahan yang dapat diamati, 

yaitu: pertama, pada tataran sistem nilai adalah dari integrasi ke reintegrasi. 

Kedua, pada tataran sistem kognitif ialah melalui orientasi, ke disorientasi ke 

reorientasi. Ketiga, dari sistem kelembagaan, maka perubahannya adalah dari 

reorganisasi, ke disorganisasi, ke reorganisasi. Keempat, dari perubahan pada 

tataran interaksi adalah dari sosialisasi, disosialisasi, dan resosialisasi. Kelima, 

dari tataran kelakuan, maka prosesnya penerimaan tingkah laku, ke penolakan 

tingkah laku dan penerimaan tingkah laku baru (Syam 2005:279). 

Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang 

sama oleh beberapa generasi, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa perubahan. 

Dengan kata lain menjadi adat dan membudaya  (Bastomi 1998: 24). Tradisi tidak 

tercipta atau berkembang dengan sendirinya dengan bebas. Hanya manusia yang 

masih hidup, mengetahui, dan berhasrat yang mampu menciptakan, mencipta 

ulang,  dan mengubah tradisi. Tradisi mengalami perubahan ketika seseorang 

memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tersebut dan mengabaikan 

fragmen yang lain   (Sztomka 2005:71). 

Dari beberapa konsep tradisi di atas, maka tradisi merupakan pewarisan atau 

penerusan unsur adat serta kaidah-kaidah, nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan 

dari generasi ke generasi, dengan sedikit sekali atau tanpa perubahan. Tradisi 

merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang suatu saat akan mengalami 
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perubahan, karena tradisi yang ada dalam masyarakat tidak bersifat statis, 

melainkan bersifat dinamis. 

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui 

mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan, serta melibatkan 

masyarakat banyak. Adanya kekaguman masyarakat terhadap warisan historis 

yang menarik berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan 

pemugaran peninggalan purbakala, serta menafsir ulang keyakinan lama yang 

kemudian disebarluaskan melalui berbagai cara yang mempengaruhi rakyat 

banyak. Kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu 

yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau 

dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa (Sztompka 2004 :71-

74). 

Simbol adalah sesuatu atau hal yang merupakan media pemaknaan terhadap 

obyek (Herusatoto 2003 :10). Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting, baik 

maupun tidak baik, indah maupun jelek, dan berharga maupun tidak berharga 

dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai 

apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat 

yang tentu saja yang mereka anggap sebagai hal yang bernilai, berharga, penting 

bagi kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberikan 

arah dan orientasi kepada masyarakat yang bersangkutan (Damami 2002 :7). 

Nilai budaya terdiri dari beberapa konsep tentang berbagai hal, pada 

umumnya dijadikan pedoman dalam kehidupan penganutnya. Agar dapat 

dijadikan pedoman, maka nilai yang masih bersifat abstrak itu diwujudkan dalam 

norma-norma untuk mengatur tindakan individu. Ditinjau dari sisi kepatuhan 
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terhadap norma-narma beserta sanksinya, terdapat dua kategori norma, yaitu tata 

cara (folkways) dan adat istiadat (mores). Norma yang berupa tata cara, jika 

dilanggar tidak memiliki sanksi hukum yang berat. Pada umumnya hanya menjadi 

bahan gunjingan. Berbeda dengan pelanggaran terhadap adat istiadat yang dapat 

dikenai hukum adat. Jadi, bagi pelanggar adat, hukumannya lebih bersifat moral, 

yang mengakibatkan timbulnya ketegangan mental bagi pelakunya (Suhandjati 

dalam Islam dan Kebudayaan Jawa 2000 :282-283). 

Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, artinya ada arena subyektivitas di 

dalam dunia sosial melalui kesadarannya. Dengan demikian, manusia menjadi 

agen di dalam konstruksi aktif dari realitas sosial, di mana ketika mereka 

melakukan tindakan tergantung pada pemahaman atau pemberian makna pada 

tindakan mereka (Syam 2005 :35). 

Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan pengalaman yang 

penuh makna (meaningfull) (Syam 2005 :36). Makna tindakan identik dengan 

motif untuk tindakan/in order motif, artinya untuk memahami tindakan individu 

haruslah dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut, sedangkan 

Schultz menambahkan dengan because-motive/motif asli yang  benar-benar 

mendasari tindakan yang dilakukan oleh individu (Syam 2005 :36). 

 

2.2 Perubahan Kebudayaan 

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia 

sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model 

pengetahuan yang secara kolektif dapat digunakan untuk memahami, dan 
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menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan 

menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya (Syam 2005:14).  

Kebudayaan suatu masyarakat terdiri dari apa-apa yang harus diketahui atau 

dipercayai untuk dapat berfungsi sedemikian rupa, sehingga dianggap pantas oleh 

anggota-anggotanya. Kebudayaan bukanlah sebuah fenomena material, terdiri dari 

benda-benda, perilaku, dan emosi. Ia lebih merupakan suatu pengaturan hal-hal 

itu. Yang ada dalam pikiran orang adalah bentuk-bentuk benda, hal-hal, model-

model untuk mempersepsi, menghubungkan, dan selebihnya menafsirkan (Syam  

2005:14). 

Para ahli Antopologi mengakui bahwa kebudayaan senantiasa mengalami 

perubahan, walaupun laju perubahan serta bentuknya berbeda-beda (Joyomartono 

1991:31). Umumnya perubahan mengikuti adanya suatu modifikasi, baik dalam 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi lingkungan 

a-biotik ekologi tertentu, sedangkan lingkungan sosial meliputi manusia, 

kebudayaan, dan masyarakat. Di antara kejadian-kejadian yang berpengaruh pada 

perubahan kebudayaan adalah peningkatan jumlah penduduk, perubahan dalam 

lingkungan geografi, kontak dengan kebudayaan yang berbeda, bencana alam, dan 

lain-lain (Joyomartono 1991:31). 

Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan mengalami perubahan. Perubahan 

kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur lama dengan unsur-unsur 

yang baru yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur-unsur yang lain atau 

menghilangkan unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur yang baru atau 
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memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang lama 

(Joyomartono 1991:79). 

Dalam proses perubahan kebudayaan ada unsur-unsur kebudayaan yang 

mudah berubah dan yang sukar berubah. Kebudayaan dibagi menjadi dua bagian 

yaitu : inti kebudayaan (covert culture) dan perwujudan kebudayaan (overt 

culture). Bagian inti terdiri dari sistem nilai budaya, keyakinan keagamaan yang 

dianggap keramat, beberapa adat yang telah tersebar luas di masyarakat. Bagian 

dari inti kebudayaan ini sulit berubah. Sementara itu, wujud kebudayaan yang 

merupakan bagian luar atau fisik dari kebudayaan, seperti alat-alat atau benda-

benda hasil seni budaya mudah untuk berubah ( Koentjaraningrat 2000 :285). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  perubahan kebudayaan dapat berasal dari 

dalam masyarakat (penemuan baru, penciptaan baru, dan penggantian sementara) 

dan faktor dari luar masyarakat (perubahan dari jumlah dan struktur masyarakat, 

perubahan lingkungan fisis geografis, dan adanya kontak dengan masyarakat lain 

yang memiliki kebudayaan yang berbeda) (Joyomartono 1991 :79). 

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak jaman dahulu. 

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menyangkut satu unsur atau 

beberapa unsur kebudayaan itu sekaligus. Sistem tersebut meliputi sistem budaya, 

sistem sosial maupun sistem kebudayaan fisik. 
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2.3 Upacara Perkawinan Adat Jawa 

2.3.1 Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta 

Pada upacara perkawinan adat Keraton Surakarta ada beberapa proses yang 

harus dilalui, yaitu  memilih pasangan, lamaran, pemasangan tarub, tuwuhan 

siraman, ijab qabul, panggih, bopongan, kacar-kucur, ngabekten, resepsi, 

sepasaran, dan selapanan. 

Pertama, adalah memilih pasangan. Ada tiga kriteria yang harus 

diperhatikan, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Ketiga konsep ini sesuai dengan 

prinsip Islam, yaitu karena cantiknya,keturunannya, hartanya, dan agamanya. 

Kedua adalah lamaran. Di Keraton Surakarta, lamaran dari calon pengantin pria 

dilakukan dengan mengirim utusan (seorang pangeran) kepada pihak keluarga 

wanita. Jika calon pengantin telah mantap dan cocok, maka raja mengajukan 

lamaran kepada calon menantu dengan mengirim surat  dawuh  yang disampaikan 

oleh seorang pangeran sekaligus memberitahukan kapan upacara perkawinan 

dilaksanakan. Ketiga adalah pemasangan tarub. Tarub adalah atap yang dipasang 

di halaman yang diberi hiasan dan dipergunakan untuk acara perkawinan. 

Peralatan yang digunakan sebagai hiasan adalah janur kuning, pisang raja, daun 

alang-alang, daun apa-apa, dan lain-lain. Keempat adalah siraman. Upacara ini 

melambangkan pembersihan diri dari noda dan dosa serta sifat-sifat yang kurang 

baik yang harus dilebur sebelum sebelum upacara ijab. Kemudian pengantin 

wanita dirias dengan gaya keraton. Kelima adalah ijab qabul yang dipimpin oleh 

Abdidalem Penghulu Keraton setelah memperoleh perintah dari raja. Keenam 

adalah pertemuan pengantin (panggih). Upacara ini dimulai dengan upacara 
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sungkeman terlebih dahulu kepada raja pada pagi harinya. Ketujuh adalah upacara 

bopongan. Upacara ini dilakukan jika pengantin wanita merupakan putri raja, dan 

kepada pengantin pria kemudian diberi gelar baru, yaitu KRMH (Kanjeng Raden 

Mas Haryo) sebagai pengangkatan derajat dari yang rendah kepada yang lebih 

tinggi. Kedelapan adalah upacara  kacar-kucur yang melambangkan bahwa suami 

wajib memberi nafkah kepada istrinya. Kesembilan adalah ngabekten sebagai 

lambang ucapan terimakasih kedua pengantin atas segala perhatian, asuhan, dan 

bimbingan orangtua sejak masih dalam kandungan sampai berumah tangga. 

Kesepuluh  adalah resepsi yang menghadirkan para tamu undangan dan dari 

masyarakat umum dan kerabat keraton. Kesebelas adalah sepasaran, pada lima 

hari setelah akad nikah yang dilakukan dengan memberi nama baru (nama 

panggilan tua) bagi pengantin pria. Keduabelas adalah selapanan pada tigapuluh 

hari setelah ijab yang diisi dengan hiburan wayang kulit (http://eibud.or.id). 

2.3.2 Upacara Perkawinan di Daerah Pesisiran  

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan di daerah pesisiran lebih 

sederhana jika dibandingkan dengan pelaksanaan upacara perkawianan adat 

keraton. Proses awalnya dimulai dengan melamar. Orangtua pengantin laki-laki 

mengirim utusan kepada orangtua pengantin perempuan untuk melamar puteri 

mereka. Jika lamaran perkawinan diterima, biasanya orangtua perempuan akan 

mengurus pesta perkawinan. Pesta perkawinan meliputi: dekorasi tarub, upacara 

siraman, upacara midodareni, upacara peningsetan, dan upacara ijab 

(http://eibud.or.id) 



 20

Selain sistem perkawinan melalui cara pelamaran biasa di atas, di kalangan 

masyarakat di Jawa dikenal empat sistem perkawinan (Koentjaraningrat 

2002:339) yaitu: 

a. Sistem perkawinan magang atau ngenger, ialah seorang jejaka yang telah 

mengabdikan dirinya kepada si gadis. 

b. Sistem perkawinan triman, yaitu seorang yang mendapatkan istri sebagai 

pemberian atau penghadiahan dari salah satu lingkungan keluarga tertentu,  

misalnya keluarga kraton atau keluarga priyayi agung yang sudah disantapnya 

terlebih dahulu. 

c. Sistem perkawinan ngunggah-ngunggahi, di mana justru dari pihak kerabat si 

gadis yang melamar jejaka. 

d. Sistem perkawinan paksa (peksan), yaitu suatu perkawinan antara seorang pria 

dan seorang wanita atas keamanan kedua orangtua mereka. Pada umumnya 

perkawinan semacam ini banyak terjadi dalam perkawinan anak-anak atau 

perkawinan di masa lalu. 

 

2.4 Konsep Persepsi 

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti dan merupakan suatu aktivitas yang integrated dalam diri individu 

(Walgito 2001:54). 

Oleh karena obyek persepsi dalam penelitian ini adalah masyarakat, maka 

persepsi yang dimaksud di sini adalah persepsi sosial. Persepsi Sosial adalah suatu 
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proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang 

lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan lain yang ada 

dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang 

yang dipersepsi (Walgito 2001:56). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari: 

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, yang  

berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis (pengalaman, 

perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuhan, motivasi, dan sebagainya). 

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang barasal dari luar individu, meliputi: stimulus 

dan lingkungan. 

Kedua faktor tersebut akan saling berinteraksi dalam individu, 

mengadakan persepsi atas obyek tertentu di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

2.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berfikir di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap 

masyarakat merupakan makhluk budaya. Artinya tidak ada masyarakat yang tidak 

mempunyai kebudayaan. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan budaya 

menyebabkan kebudayaan menjadi beragam. Tradisi sebagai  bagian dari 

kebudayaan menunjukkan keunikannya tersendiri, antara lain tradisi ngemblok. 

Tradisi ngemblok merupakan tradisi melamar yang dilakukan oleh keluarga 

perempuan kepada keluarga laki-laki. Tradisi ngemblok merupakan warisan dari 

leluhur yang diwariskan dari generasi dahulu kepada generasi sekarang oleh 

Masyarakat Nelayan 
di Kecamatan Kragan 

Perubahan: variasi 
panjer, perilaku, 
semakin 
longgarnya ikatan 
perjodohan dan 
pola peminangan.

Kebudayaan 

Tradisi Ngemblok 

Persepsi: masyarakat 
nelayan, pegawai, 
tokoh agama, tokoh 
masyarakat, dan lain-
lain. 

Konsekuesi  
apabila tradisi 

ngemblok gagal 
dilaksanakan 
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masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan. Bagi masyarakat yang tidak 

melaksanakan dianggap keluar dari adat dan akan menanggung konsekuensi.  

 Tradisi perempuan melamar laki-laki pada tadisi ngemblok ini merupakan 

salah satu bentuk variasi budaya di Jawa Tengah. Variasi budaya ini memicu 

munculnya beragam persepsi. Persepsi ini datang dari masyarakat pendukung 

tradisi ngemblok, yaitu masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan  dan masyarakat 

sekitar yaitu pegawai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan khususnya kaum tua, menganggap bahwa tradisi 

ngemblok harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tradisi peninggalan 

dari leluhur. Masyarakat sekitar menganggap bahwa pelaksanaan tradisi ngemblok 

pada jaman sekarang ini tidak sesuai lagi. Munculnya persepsi yang beragam pada 

masyarakat disebabkan oleh latar belakang pendidikan. 

Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan tidak dapat lepas dari perubahan 

karena sifatnya dinamis. Perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok ditandai 

dengan adanya penambahan, pengurangan bahkan penggantian unsur-unsur yang 

ada dalam tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok sebagai bagian dari kebudayaan 

masyarakat di Kecamatan Kragan juga menunjukkan perubahan di beberapa 

bagian, antara lain dalam hal proses pelaksanaan yang lebih sederhana dari 

sebelumnya, variasi panjer yang dibawa (penggunaan cincin sebagai pengikat), 

semakin longgarnya ikatan perjodohan pada tradisi ngemblok (kebebasan memilih 

pasangan yang diberikan orangtua kepada anak sesuai dengan pilihan), dan 

semakin longgarnya pola peminangan pada tradisi ngemblok (pola peminangan 

yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan). Meskipun telah terjadi 
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perubahan, namun tradisi ngemblok masih tetap dilaksanakan sampai sekarang 

oleh masyarakat nelayan, khususny kaum tua sebagai bentuk penghormatan 

kepada warisan leluhur. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 2006:4). 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bukan data yang berupa angka-angka, 

melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif. 

Penelitian ini mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan 

memahami fenomena dari tradisi ngemblok yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tradisi ngemblok, persepsi masyarakat tentang tradisi ngemblok, konsekuensi  

apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan, dan perubahan tradisi ngemblok pada 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan secara holistik dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kragan yang berada dalam 

wilayah Kabupaten Rembang. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Kragan 

dikarenakan masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan masih kental 

melaksanakan tradisi ngemblok sampai sekarang sebagai bentuk penghormatan 
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kepada warisan leluhur. Waktu yang digunakan untuk mengungkap fenomena 

perubahan tradisi ngemblok  pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang yaitu tanggal 25 Mei 2008 s/d 25 Juli 2008.  

 

3.3 Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada 

suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua 

faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan 

dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban (Moleong 

2006:93). 

Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa data 

empiris, konsep, pengalaman, pengetahuan, pengalaman sendiri atau unsur 

lainnya. Jika kedua faktor itu diletakkan  secara berpasangan akan menghasilkan 

sejumlah tanda-tanya dan perlu dicari solusinya. 

Berdasarkan konsep di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

a. Pelaksanaan  tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang. 

b. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

c. Konsekuensi  apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan oleh masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

d. Perubahan tradisi ngemblok dari dahulu sampai sekarang pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 
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3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data 

primer/utama dan sumber data sekunder/kedua (Moleong 2006:157). 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari obyeknya. 

Data ini diperoleh melalui wawancara atau pengamatan berperan serta, yang 

merupakan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada 

informan. 

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan Kabupaten Rembang, dan masyarakat sekitar yaitu pegawai, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang 

melaksanakan tradisi ngemblok. 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder,  yaitu data  yang diperoleh dari buku-buku, majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sumber lain 

yang relevan. Untuk mengungkap tentang perubahan tradisi ngemblok pada 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan, maka peneliti mengumpulkan data dari 

buku-buku literatur yang sesuai dengan tema penelitian dan didukung dengan data 

monografi Kecamatan Kragan sehingga dapat digunakan sebagai sarana 

pelengkap untuk mengungkap perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan suatu pekerjaan yang penting dalam 

penelitian. Dalam proses pengumpulan data, metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang menyajikan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan (Moleong 2006:186). 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam hal 

ini peneliti berupaya mendorong pihak yang diwawancarai untuk mengemukakan 

semua gagasan dan perasaannya secara bebas dan nyaman dengan bahasa yang 

akrab dan informal.Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti  

dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sifatnya mendalam terhadap 

masalah yang diajukan, meliputi pelaksanaan tradisi ngemblok, persepsi 

masyarakat tentang tradisi ngemblok, konsekuensi apabila tradisi ngemblok batal 

dilaksanakan, dan perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.  

3.5.2 Observasi 

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan 

sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) atas kejadian-

kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi (Walgito 
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2004:30-31). Dengan demikian, observasi didasarkan atas pengalaman secara 

langsung terhadap fenomena yang akan dikaji.  

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara 

langsung pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan, yaitu pada tahap lamaran pada tanggal 13 Juli 2008, dengan tujuan 

mengetahui pelaksanaan tradisi ngemblok, persepsi masyarakat tentang tradisi 

ngemblok, konsekuensi apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan, serta 

perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok.  

3.5.3  Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi 1997:206). Dalam penelitian ini, 

kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan gambar tentang 

proses pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan, dan menggali informasi yang dari buku-buku yang relefan. Untuk 

mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu yaitu: 

kamera, tape recorder, dan  handphone. Tujuannya adalah agar kejadian tersebut 

dapat diamati dan dianalisis kembali setelah rekamannya diputar untuk 

mengungkap fenomena perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 
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3.6 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2006:330). Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber. Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif (Moleong 2006:330). 

Teknik triangulasi dengan sumber dalam penelitian ini diperoleh dengan 

jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah dan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dengan sumber yang 

digunakan yaitu: 

1. Membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara. 

Data yang diperoleh oleh peneliti tentang tradisi ngemblok melalui informan 

pada saat penelitian berlangsung, dibandingkan dengan informasi yang peneliti 

dapatkan pada waktu wawancara dengan informan tentang tradisi ngemblok. Hal 

ini dimaksudkan agar diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 

mengungkap fenomena perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya pribadi. 

Hasil wawancara mendalam dengan informan  tentang perubahan tradisi 

ngemblok menghasilkan ide, pengetahuan atau gagasan yang dinyatakan dalam 

bahasa lisan yang beragam. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan informan 

tentang tradisi ngemblok secara pribadi, dibandingkan dengan pernyataan 

informan tersebut ketika berada di lingkungan orang banyak. Apabila ditemukan 

jawaban yang berbeda, maka data hasil wawancara tentang perubahan tradisi 

ngemblok dibandingkan lagi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Moleong 2002:103). 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif. 

Analisis interpretatif dilakukan dengan cara memahami makna-makna yang 

terkandung dalam setiap data yang ditemukan peneliti pada waktu melakukan 

penelitian tentang tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur 

kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-

menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang 

terpisah dari analisis dan merupakan bagian dari analisis. Dengan kata lain, 

reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Milles 1992:16). 

Reduksi data dilakukan setelah mendapatkan informasi melalui wawancara 

dengan informan, observasi secara langsung tentang pelaksanaan tradisi ngemblok 

dan penelusuran melalui buku literatur sesuai dengan tema penelitiansebagai 

sarana pelengkap. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi dan menggolongkan 

data-data yang diperlukan ke dalam unit-unit  bagian tertentu serta melakukan 
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trankrip data. Transkrip data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data hasil 

wawancara dengan informan dan data hasil observasi tentang tradisi ngemblok 

yang berupa rekaman disalin dalam tulisan, kemudian dilakukan penyatuan dan 

penyederhanaan dari semua data. Dari reduksi data dalam penelitian ini, peneliti 

memperoleh data terpilih yang disajikan dalam pembahasan data, yaitu berupa 

data-data tentang pelaksanaan tradisi ngemblok, persepsi masyarakat tentang 

tradisi ngemblok, konsekuensi apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan, dan 

perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan. 

3.7.2 Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam bentuk matriks, grafik, jaringan bagan dalam satu 

bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat menganalisis, melihat 

apa yang sedang terjadi, dan akhirnya dapat menarik kesimpulan dengan benar 

(Milles 1992:17). 

Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggabungkan 

informasi tentang pelaksanaan tradisi ngemblok, persepsi masyarakat tentang 

tradisi ngemblok, konsekuensi  apabila tradisi ngemblok gagal dilaksanakan, dan 

perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan benar. 
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3.7.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Verifikasi merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 

atau mungkin sebagai hasil tukar menukar pikiran antara teman sejawat untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubyektif atau juga upaya-upaya yang luas 

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalan seperangkat data yang lain 

(Milles 1992:18-19).  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

kesimpulan tentang perubahan tradisi ngemblok dengan benar. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan menganalisis informasi 

yang diperoleh dari lapangan tentang perubahan tradisi ngemblok dan hasil tukar-

menukar pikiran dengan teman  untuk mengembangkan ide, sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan perubahan tradisi ngemblok pada 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1      Gambaran Umum Daerah Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Kragan 

Kecamatan Kragan adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Rembang Jawa Tengah. Batas wilayah Kecamatan Kragan adalah sebelah utara : 

Laut Jawa, sebelah selatan : Kecamatan Sedan,  sebelah timur : Kecamatan Sarang 

dan sebelah barat : Kecamatan Sluke. 

Kecamatan Kragan dipimpin oleh seorang camat, yaitu Drs. Agus Ibronsik. 

Kecamatan Kragan terdiri dari 27 desa/kelurahan, di mana masing-masing desa 

dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Luas 

wilayah Kecamatan Kragan 6.166,149 ha. Pemanfaatan tanah di Kecamatan 

Kragan sebagian besar berupa laut, persawahan, pekarangan, industri, dan tanah 

lainnya untuk kuburan dan jalan raya. Sebagian besar warganya 

bermatapencaharian sebagai nelayan. Pengelompokan penduduk berdasarkan mata 

pencaharian dapat dilihat pada tabel 1 berikut.  
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Tabel 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persentase 

(%) 

1. Nelayan 17.742 31,7  

2. Petani 9.677 17,3  

3. Pedagang 1.692 3,02  

4. PNS 707 1,26  

5. Swasta 2.047 3,66  

6. Lainnya  704 1,25  

 Jumlah 55.901 100,00 

               Sumber: Data Monografi Kecamatan Kragan Tahun 2007 

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa mayoritas masyarakat Kragan 

bermatapencaharian sebagai nelayan, yaitu 31,7%. Menjadi nelayan merupakan 

salah satu pekerjaan yang secara turun-temurun diwariskan dari orangtua kepada 

anak laki-laki. Masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan memiliki tradisi 

meminang yang unik yaitu tradisi ngemblok. Dahulu tradisi ngemblok 

dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan dengan latar 

belakang mata pencaharian tidak hanya sebagai nelayan saja, tetapi seiring 

perkembangan jaman, hanya masyarakat nelayan yang masih melaksanakan 

tradisi ngemblok karena tidak ingin dianggap keluar dari adat yang diwariskan 

leluhur. 
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4.1.2   Kehidupan Sosial Budaya 

4.1.2.1   Keadaan Penduduk 

Kecamatan Kragan berdasarkan data monografi kecamatan tahun 2007 

terdiri dari 17.684 KK, dengan jumlah penduduk 55.901 jiwa. Komposisi 

penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 

ini: 

Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

No. Kelompok 

Umur (Tahun) 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1. 0-4 1.821 1.970 3.791 6,7 

2. 5-6 2.903 3.022 5.925 10,5 

3. 7-12 4.012 4.303 8.315 14,8 

4. 13-15 3.737 3.952 7.689 13,7 

5. 16-18 3.568 3.754 7.322 13,0 

6. 19-24 4.819 4.905 9.724 17,3 

7. 25-55 4.158 4.325 8.483 15,1 

8 >55 2.261 2.391 4.652 8,3 

 Jumlah 27.279 28.622 55.901 100,00 

                     Sumber: Data Monografi Kecamatan Kragan Tahun 2007 

Dari tabel di atas diketahui jumlah penduduk laki-laki adalah 48,7%, 

sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 51,2%. Pelaksanaan tradisi 

ngemblok adalah pada usia 15-24 tahun. Orangtua memiliki inisiatif untuk segera 

mencarikan jodoh anak perempuan dengan seorang laki-laki yang rajin bekerja, 
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karena memiliki kekhawatiran anak perempuannya tidak laku menikah. Jodoh 

yang dipilih biasanya berasal dari satu daerah dan sama-sama berasal dari 

keluarga nelayan. Pemilihan jodoh dengan kriteria seperti ini dimaksudkan 

orangtua sudah mengetahui latar belakang laki-laki yang akan dipilihnya dengan 

baik. 

4.1.2.2  Tingkat Pendidikan Warga Kecamatan Kragan 

Kehidupan warga di Kecamatan Kragan sudah banyak dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan antara lain 29 gedung Taman 

Kanak-kanak, 36 gedung Sekolah Dasar dan 5 gedung Madarasah Ibtidaiyah yang 

tersebar di 27 desa. Selain itu juga ada 1 gedung SMP, 4 gedung MTS N, 1 

gedung SMA, dan 1 gedung Madrasah Aliyah yang berada di tingkat kecamatan. 

Meskipun sarana pendidikan cukup memadai, tetapi kesadaran masyarakat akan 

pendidikan masih rendah, yaitu 38,6% adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Untuk 

melihat gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pendidikan, dapat dilihat dari 

tabel 3 berikut: 
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         Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Perguruan Tinggi 618 1,4  

2. SLTA 3669 8,7  

3. SLTP 6600 15,6  

4. SD 16.283 38,6  

5. Buta Huruf 1887 4,4  

6. Kelompok Kerja 16.545 39,9 

 Jumlah 45.602 100,00 

                Sumber: Data Monografi Kecamatan Kragan Tahun 2007 
 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terendah 

masyarakat di Kecamatan Kragan adalah buta huruf, yaitu 4,4 %. Pada umumnya, 

pelaku tradisi ngemblok adalah mayarakat nelayan dengan tingkat pendidikan 

rata-rata adalah tamatan SD, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan 

nelayan, pelaksanaan tradisi ngemblok adalah untuk menghindari rasa malu, dan 

agar tidak disebut sebagai perempuan tua yang tidak laku menikah. Pelaksanaan 

tradisi ngemblok tidak terlepas dari peran orangtua untuk mencarikan jodoh bagi 

anaknya. 

Selain sarana dan prasarana pendidikan formal, juga terdapat sarana 

pendidikan nonformal, seperti tempat kursus keterampilan dan lembaga 

keagamaan. Untuk lembaga keterampilan, antara lain terdapat lembaga kursus 

bahasa, sedangkan lembaga keagamaan, seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an 
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(TPQ) untuk mengajar anak-anak membaca Al Quran dan belajar kitab-kitab 

tertentu yang digunakan sebagai pengantar dalam membaca Al Quran. 

4.1.2.3  Tradisi Masyarakat di Kecamatan Kragan 

Masyarakat di Kecamatan Kragan adalah contoh masyarakat yang masih 

memegang teguh tradisi. Salah satu bentuk tradisi yang masih dilaksanakan oleh 

masyarakat adalah tradisi selametan. Tradisi selametan tampak mewarnai setiap 

kehidupan masyarakat di Kecamatan Kragan. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh keselamatan hidup dan terhindar dari bencana. Selain itu, juga 

terdapat tradisi sedekah laut sebagai bentuk pemujaan terhadap arwah leluhur 

yang hidup di laut, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Berkaitan dengan 

perkawinan, terdapat tradisi ngemblok yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan 

di Kecamatan Kragan. Tradisi ini merupakan usaha orangtua untuk mencarikan 

jodoh, dengan cara melakukan peminangan kepada seorang laki-laki. Tradisi 

ngemblok pada masyarakat nelayan merupakan warisan leluhur yang sudah 

menjadi adat dan membudaya. 

4.1.2.4   Kehidupan Beragama 

Masyarakat Kecamatan Kragan sebagian besar beragama Islam. Ada empat 

agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Kragan, yaitu: Islam, Kristen, 

Katolik, dan Budha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Komposisi Penduduk  Menurut Agama 

No Agama 
 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

1. Islam 26.762 28.657 55.419 99,1 

2. Kristen 63 79 142 0,25 

3. Katolik 
 

141 165 306 0,54 

4. Budha 
 

15 19 34 0,06 

 Jumlah 
 

26.981 28.920 55.901 100,00 

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kragan Tahun 2007 
 
 

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di 

Kecamatan Kragan beragama Islam yaitu 99,1%. Perbedaan agama dalam 

masyarakat tidak menimbulkan konflik. Masyarakat hidup berdampingan satu 

sama lain, saling menghormati, dan tenggang rasa. Dalam rangka mempermudah 

menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikan sarana 

peribadatan, antara lain 39 buah masjid, 1 buah gereja, 8 buah musola, 289 buah 

langgar, dan 1 buah wihara. Pelaksanaan tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan tidak membedakan latar belakang agama, namun 

sebagian besar masyarakat yang melaksanakan tradisi ngemblok adalah beragama 

Islam.  

 

4.2    Pelaksanaan Tradisi Ngemblok 

4.2.1  Latar Belakang Tradisi Ngemblok 

Berdasarkan sistem perkawinan yang diuraikan oleh Koentjaraningrat, maka 

tradisi ngemblok termasuk dalam kategori sistem perkawinan ngunggah-
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ngunggahi, di mana justru dari pihak kerabat si gadis yang melamar jejaka. 

Keberadaan fenomena tradisi ngemblok mengandung keunikan, dalam pengertian 

memiliki variasi yang relatif berbeda dengan fenomena melamar pada masyarakat 

pada umumnya. Keunikan itu tampak dalam hal peminangan yang dilakukan oleh 

keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. 

Munculnya tradisi ngemblok merupakan salah satu bentuk kekaguman 

masyarakat terhadap peninggalan masa lalu. Kekaguman terhadap warisan historis 

yang menarik ini, kemudian berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut 

kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan secara turun-

temurun setelah diadakan proses penafsiran ulang, kemudian disebarluaskan 

melalui berbagai cara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan. Proses 

pewarisan tradisi ngemblok antara lain melalui keluarga, yang dilakukan oleh 

orangtua kepada anak.  

Fenomena perempuan meminang pada dasarnya sudah ada sejak jaman 

Rasulullah, ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Konon pada waktu 

itu, yang pertama kali memiliki keinginan untuk melamar adalah Siti Khodijah, 

dan akhirnya menikah. Peristiwa yang dialami oleh Rasul pada waktu itu 

kemudian diidentikkan dengan fenomena ngemblok yang ada pada masyarakat di 

Kecamatan Kragan. Hal ini senada dengan pendapat dari Bapak Margono (60 

tahun) yaitu: 

”Ngemblok merupakan tali, istilah bagi orang Jawa. Pada masyarakat 
Kragan, tradisi yang ada adalah perempuan yang meminang terlebih dahulu 
kepada laki-laki. Ini ada tuntunannya yaitu ketika Rasul bertemu dengan Siti 
Khodijah, pertama yang mempunyai uneg-uneg adalah Siti Khodijah. Hal ini 
menjadikan tradisi ngemblok masih ada sampai sekarang, karena dianggap 
tidak melenceng.” 
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Mayoritas pelaku tradisi ngemblok adalah masyarakat nelayan. Bagi 

masyarakat nelayan, melaksanakan tradisi ngemblok merupakan suatu keharusan 

dan sudah biasa dilakukan. Tradisi ngemblok yang ada sampai sekarang  

merupakan warisan leluhur dari generasi dahulu kepada generasi sekarang. Jika 

tradisi ini tidak dilaksanakan, masyarakat memiliki kekhawatiran akan 

mendatangkan bencana, yaitu tidak jadi menikah. Hal ini seperti diungkapkan 

oleh Ibu Muntiah (47 tahun): 

”nek seng jenenge ngemblok utawa nglamar neng masyarakat mbelah iku 
wes biasa lan kudu, Mbak. Usume wong mbelah yo ngono. Wes awet mbiyen 
tradisine leluhur ngono, nek wong wedhok mbuwak (ngemblok), nek wong 
lanang tompo emblokan. Wong saiki karek atut tradisi seng wes ono.” 
  
”Yang namanya ngemblok atau melamar pada masyarakat mbelah  itu sudah 
biasa dan harus, Mbak. Kebanyakan orang mbelah ya seperti itu. Sudah dari 
dulu tradisinya leluhur seperti itu, kalau perempuan itu membuang 
(ngemblok), kalau laki-laki menerima emblokan. Orang sekarang tinggal 
meniru tradisi yang sudah ada.”  

 
Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Bapak Munasri (48 tahun): 

”nek kepengen nduwe bojo wong mbelah yo kudu ngemblok, mbak. Lha 
wong tradisine mbiyen-mbiyene ancen ngono. Soale wedi nek gak ngatut 
tradisi mengko ndak mburine ono apa-apane. Jenenge tradisi lak 
peninggalane leluhur mbiyen leh mbak, kudu dihormati, mergo gak 
kepengen ono apa-apane neng mburine.” 
  
”Kalau perempuan berkeinginan mempunyai suami orang mbelah ya harus 
ngemblok. Tradisinya dari dahulu memang seperti itu. Karena takut 
misalnya tidak mengikuti tradisi akan ada apa-apanya di kemudian hari. 
Yang namanya tradisi kan peninggalan dari leluhur terdahulu kan mbak, 
harus dihormati, karena tidak ingin ada apa-apanya di kemudian hari.”  
 
Tradisi ngemblok, seperti yang diuraikan di atas, bagi masyarakat nelayan 

merupakan warisan leluhur yang harus dilaksanakan. Begitu lekatnya tradisi 

tersebut dalam pikiran masyarakat, menyebabkan masyarakat hormat dan patuh 

pada tradisi ngemblok. Proses pewarisan budaya hormat pada tradisi leluhur sudah 
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tertanam dalam pikiran masyarakat sejak kecil melalui pendidikan dalam 

keluarga, sehingga masih terbawa sampai sekarang. Dari sini semakin jelas bahwa 

dalam praktik sehari-hari masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan yang 

mayoritas adalah Suku Jawa masih menerapkan prinsip hormat. Sikap hormat 

masyarakat nelayan ini diwujudkan dalam bentuk sikap patuh dan taat pada 

pelaksaan tradisi ngemblok sebagai salah satu warisan leluhur. 

4.2.2.   Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tradisi Ngemblok 

Pada dasarnya tidak terdapat patokan waktu tentang kapan tradisi ngemblok 

harus dilaksanakan. Tradisi ngemblok identik dengan tradisi perjodohan yang 

dilakukan oleh masyarakat nelayan ketika berusia antara 15-24 tahun. Seorang 

perempuan akan segera melaksanakan tradisi ngemblok agar terhindar dari istilah 

perawan tuo sing gak payu rabi (perawan tua yang tidak laku menikah).  

Pelaksanaan tradisi ngemblok adalah pada saat keluarga perempuan datang 

ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa hadiah berupa makanan, minuman, 

buah-buahan, dan lain-lain dengan jumlah banyak, sebagai panjer atau pengikat 

kepada seorang laki-laki. Waktu pelaksanaan tradisi ngemblok adalah pada malam 

hari setelah sholat magrib. Ada pula yang yang melaksanakan ngemblok pada  

pagi hari, meskipun jarang dilakukan. Tempat pelaksanaan tradisi ngemblok 

adalah di rumah keluarga laki-laki. Untuk menyambut kedatangan keluarga 

perempuan, keluarga laki-laki akan mempersiapkan tempat khusus, antara lain 

ruang tamu atau ruang keluarga. Ruangan yang telah dipersiapkan, biasanya 

beralaskan tikar, karpet atau sejenisnya. Kemudian keluarga perempuan dan 
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keluarga laki-laki duduk bersama-sama di lantai yang beralaskan tikar tersebut 

untuk melaksanakan tradisi ngemblok. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pelaksanaan Tradisi Ngemblok 

4.2.3. Tahapan Ngemblok 

Menurut Geertz (1981:85), pola peminangan secara formal terdiri atas tiga 

tahap. Pertama, semacam perundingan penjajakan yang dilakukan oleh seorang 

teman atau saudara si pemuda dengan maksud menghindari rasa malu apabila 

ditolak (nakokake). Kedua, sekurang-kurangnya dengan suatu jaminan yang serba 

basa-basi, kunjungan resmi pemuda tersebut ke rumah si gadis yang disertai ayah 

atau sanak saudaranya (nontoni). Ketiga adalah pinangan resmi (peningsetan) 

untuk menentukan kapan hari pernikahan dilaksanakan. Pada dasarnya, tahapan-

tahapan meminang pada tradisi ngemblok identik dengan tahapan-tahapan 

meminang pada budaya Jawa pada umumnya. Perbedaannya adalah pihak yang 

datang terlebih dahulu pada tradisi ngemblok adalah pihak perempuan. Adapun 

tahapan-tahapan meminang pada tradisi ngemblok yaitu: 
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4.2.3.1. Nakokake (Menanyakan) 

Tahap pertama pada tradisi ngemblok didahului dengan percakapan oleh 

keluarga perempuan, teman atau makelar jodoh (dandan) dengan pihak keluarga 

laki-laki. Percakapan tersebut biasanya bersifat informal. Percakapan informal 

bisa saja terjadi di jalan, di pasar, dan lain-lain. Setelah mengetahui bahwa laki-

laki yang dipilih belum memiliki pasangan, keluarga perempuan menindaklanjuti 

dengan nakokake (menanyakan). Nakokake ini biasanya dilakukan oleh orangtua 

(ayah) dari pihak perempuan atau keluarga dekat yang didampingi oleh dandan 

(apabila menggunakan jasa dandan). Nakokake ini dilakukan dengan cara 

berkunjung di rumah keluarga laki-laki. Peran dandan pada saat nakokake adalah 

menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan, yaitu menanyakan secara 

langsung apakah anak laki-laki yang akan diemblok benar-benar belum memiliki 

pasangan. Kunjungan keluarga perempuan pada saat nakokake biasanya dengan 

membawa gula dan kopi sepantasnya sebagai hadiah kepada keluarga laki-laki. 

Proses nakokake pada tradisi ngemblok biasanya dilakukan oleh orangtua keluarga 

perempuan. Laki-laki yang akan ditakokake biasanya belum mengetahui secara 

pasti maksud dari kunjungan tersebut. Kedatangan tamu pada saat itu dianggap 

sekedar silaturahmi biasa, sehingga jarang mengikuti perbincangan tersebut. 

4.2.3.2. Nontoni (Melihat) 

Tidak lama setelah proses nakokake dilaksanakan oleh keluarga perempuan, 

maka tahap kedua adalah nontoni (melihat). Pada tradisi ngemblok, proses nontoni 

dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah keluarga laki-laki dengan  

membawa makanan sepantasnya sebagai hadiah dan mempertemukan kedua belah 



 47

pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Terlebih 

dahulu orangtua dari keluarga perempuan akan menjelaskan maksud kunjungan 

mereka yaitu memperkenalkan anak perempuan dengan keluarga laki-laki. Proses 

nontoni dilakukan dengan 2 cara, yaitu:  

Pertama, nontoni secara langsung, yaitu dengan cara memperkenalkan kedua 

belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di 

tengah-tengah perbincangan kedua keluarga.  

Kedua, nontoni secara tidak langsung, yaitu nontoni yang dilakukan tanpa 

harus berkunjung di rumah keluarga laki-laki, yaitu dengan menunjukkan foto dan 

identitas laki-laki atau perempuan yang telah ditentukan. 

4.2.3.3. Ngemblok (Lamaran) 

Pada dasarnya, tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan identik dengan tradisi melamar. Tradisi ngemblok pada umumnya 

dilaksanakan setelah proses nontoni (melihat),  dalam jangka waktu yang tidak 

terlalu lama. Tahapan ngemblok ini terdiri dari 6 proses, yaitu: 

4.2.3.3.1. Penentuan Hari Baik 

Sebelum dilaksanakan ngemblok, terlebih dahulu keluarga perempuan akan 

mencari hari baik agar ngemblok berjalan dengan lancar. Setelah hari baik tersebut 

ditentukan, selanjutnya keluarga perempuan akan mengirim seseorang untuk 

memberitahukan kepada keluarga laki-laki bahwa akan dilaksanakan ngemblok.  

4.2.3.3.2. Persiapan Membuat Jajan 

Pada tahap ini, kualitas bawaan menjadi semakin meningkat dan bervariasi. 

Persiapan membuat jajan biasanya dilakukan beberapa hari sebelum tradisi 
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ngemblok dilaksanakan. Makanan wajib yang akan dibawa pada saat ngemblok 

biasanya dibuat sendiri oleh keluarga perempuan atau memesannya melalui 

pembuat makanan. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat makanan cukup besar, 

yaitu minimal 2 juta rupiah, tergantung jenis dan ukuran jajan yang dipesan. 

Setelah makanan tersebut selesai dibuat, kemudian dibungkus dengan besek 

(tempat makanan yang terbuat dari anyaman bambu). Sekarang digantikan dengan 

mika,  kardus atau bahan lain yang terbuat dari plastik, karena lebih praktis dan 

ekonomis. 

 
 

                     Gambar 2. Tahap persiapan pada tradisi ngemblok 
 

4.2.3.3.3. Barang-barang yang Dibawa pada saat Ngemblok: 

Barang-barang yang dibawa pada saat tradisi ngemblok terdiri dari: 

Pertama adalah makanan wajib. Makanan wajib yang dibawa pada waktu 

ngemblok, yaitu: gemblong (makanan yang terbuat dari ketan rasanya gurih dan 

kasar), jadah (hampir sama dengan gemblong, tetapi lebih halus dan warnanya 

lebih putih), krecek (makanan yang terbuat dari beras yang dibentuk seperti 

kerupuk kemudian digoreng), kucur (makanan yang terbuat dari tepung berwarna 

kecoklatan, bentuknya bulat dan rasanya manis), wingko (makanan yang terbuat 
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dari tepung ketan dan kelapa yang rasanya gurih dan manis dan berbentuk bulat), 

bolu, bugisan (makanan yang terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan 

kelapa, berwarna hijau, bagian tengahnya berisi kacang hijau atau kelapa yang 

dibungkus dengan daun pisang dan rasanya manis) serta jenang. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3. Kucur, salah satu makanan wajib pada tradisi ngemblok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Bugisan, salah satu makanan wajib pada tradisi ngemblok. 
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   Gambar 5. Wingko, salah satu makanan wajib pada tradisi ngemblok 
 

 
Kedua, selain jenis makanan wajib yang dibawa, biasanya dari keluarga 

perempuan membawa nasi lengkap dengan sayur opor, seekor ayam yang dimasak 

utuh, mie, kering tempe, sambal goreng kentang, tumis kacang, dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 6. Jenis masakan yang dibawa pada waktu ngemblok 
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Ketiga adalah buah-buahan. Buah-buahan yang dibawa pada waktu 

ngemblok antara lain: semangka, nangka, pisang, salak, apel, jeruk, anggur, dan 

lain-lain. Buah-buahan yang dibawa disesuaikan dengan musim panen pada saat 

itu. 

Keempat adalah minuman. Jenis minuman yang dibawa pada waktu 

ngemblok, yaitu limun (minuman yang dibuat sendiri oleh masyarakat berasal dari 

aneka macam rasa buah biasanya adalah jeruk).  

Kelima adalah bahan baku. Bahan baku yang dibawa pada waktu ngemblok, 

antara lain beras, gula, kopi, teh, kelapa, beras ketan, serta membawa rokok sesuai 

selera laki-laki yang akan diemblok 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 7. Barang-barang yang dibawa pada waktu ngemblok 
 

Semua makanan, minuman, buah-buahan yang dibawa pada saat tradisi 

ngemblok merupakan barang-barang pilihan. Semakin banyak barang yang 

dibawa,  menunjukkan bahwa calon pengantin perempuan berasal dari keluarga 

kaya. Tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan merupakan hal yang sudah biasa 
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dilakukan. Apabila masyarakat menjumpai sekumpulan orang yang datang ke 

rumah salah satu warga dengan membawa makanan, minuman atau sejenisnya 

dalam jumlah banyak, sudah dapat ditebak bahwa tradisi ngemblok sedang 

dilaksanakan. Hadiah yang dibawa pada waktu ngemblok akan dibagikan kepada 

keluarga dekat dan tetangga setelah kelurga perempuan pulang. 

4.2.3.3.4. Jenis Transportasi yang Digunakan pada waktu Ngemblok 

 Pada jaman dahulu, jenis sarana transportasi yang digunakan pada waktu 

pelaksanaan ngemblok adalah dokar, becak atau bahkan dipikul dengan 

menggunakan tenaga manusia. Namun seiring perkembangan jaman, penggunaan 

dokar, becak, dan tenaga manusia telah digantikan dengan mobil, tosa, sepeda 

motor, dan sejenisnya. Jenis transpotrasi yang digunakan pada waktu ngemblok 

diperoleh dengan cara menyewa dari keluarga dekat atau masyarakat sekitar, 

kecuali apabila keluarga perempuan memilki kendaraan pribadi sendiri. Proses 

pemindahan barang-barang yang akan dibawa pada saat tradisi ngemblok 

dilakukan oleh keluarga sendiri serta dibantu oleh tetangga sekitar.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Gambar 8. Tahap pemindahan barang-barang pada tradisi ngemblok ke tosa. 
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4.2.3.3.5. Pihak-pihak yang Ikut dalam Tradisi Ngemblok 

Pihak-pihak yang ikut dalam prosesi ngemblok jumlahnya terbatas. Dari 

keluarga perempuan yaitu ayah, ibu, dua orang keluarga dekat, dan biasanya ada 

dandan. Sedangkan dari keluarga laki-laki yang menyambut kedatangan keluarga 

perempuan terdiri dari ayah, ibu, anggota keluarga, dan beberapa keluarga dekat. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Pihak-pihak yang ikut pada saat tradisi ngemblok  
 

4.2.3.3.6. Iring-iringan Ngemblok 

Prosesi ngemblok terdiri dari empat tahapan, yaitu: 

Pertama, tahap penyerahan hadiah. Setelah keluarga perempuan tiba di 

rumah keluarga laki-laki mereka akan disambut dengan baik. Pertama kali 

keluarga perempuan akan menyerahkan hadiah yang telah dipersiapkan kepada 

keluarga laki-laki. Hadiah yang diserahkan ini merupakan panjer atau pengikat 

kepada calon pengantin laki-laki.  

Proses kedua adalah percakapan antara kedua keluarga. Biasanya dalam 

percakapan ini dipimpin oleh dandan atau wakil dari keluarga perempuan. 
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Percakapan pertama adalah dari keluarga perempuan yang dipimpin oleh dandan. 

Pertama, dandan terlebih dahulu menjelaskan maksud kedatangan keluarga 

perempuan ke rumah keluarga laki-laki, yaitu melaksanakan ngemblok. Kedua, 

dandan memperkenalkan pihak-pihak yang ikut dalam ngemblok beserta 

hubungannya dengan calon pengantin perempuan. Ketiga, dandan sedikit 

menjelaskan tentang keadaan sosial ekonomi keluarga perempuan kepada calon 

besan. Setelah dandan selesai menjelaskan hal-hal tersebut secara terperinci, yang 

berbicara selanjutnya adalah dari keluarga laki-laki. Isi pembicaraan dari keluarga 

laki-laki adalah sama dengan isi pembicaraan yang dilakukan oleh keluarga 

perempuan. Pertama, keluarga laki-laki akan mengucapkan pernyataan yang 

isinya adalah menerima atau menolak maksud kedatangan keluarga perempuan 

dan bersedia atau tidak bersedia melanjutkan hubungan besanan ke tingkat 

perkawinaan. Kedua, wakil keluarga laki-laki memperkenalkan anggota keluarga 

masing-masing, dan terakhir menceritakan keadaan sosial ekonomi keluarga pihak 

laki-laki. 

Di sela-sela percakapan yang dilakukan kedua pihak, biasanya diselingi 

dengan perjamuan makan. Sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada calon 

besan, pihak keluarga perempuan diharuskan mencicipi makanan atau minuman 

yang telah dihidangkan. 

Jika keluarga laki-laki menerima emblok dari keluarga perempuan, maka 

proses ke tiga adalah menentukan kesatuan hari kelahiran (weton) antara calon 

pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, untuk menetapkan hari 

perkawinan. Penentuan hari dilakukan sesuai dengan aturan Jawa yang 
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disesuaikan dengan weton kedua calon pengantin. Kegiatan ini biasanya didahului 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila  pihak perempuan tidak 

setuju atau keberatan dengan hari yang diajukan oleh pihak laki-laki atau 

sebaliknya, biasanya akan diadakan pertemuan kembali untuk menetapkan hari 

perkawinan, sehingga perkawinan akan ditunda sampai ada kesepakatan antara 

keduanya. Biasanya rentan waktu antara ngemblok dengan pelaksanaan 

pernikahan adalah 6-12 bulan. Sehingga pada keadaan seperti ini, dapat dijumpai 

masyarakat yang menikah dalam usia yang relatif muda, terlebih jika ngemblok 

dilaksanakan setelah perempuan lulus SD (Sekolah Dasar). 

Proses terakhir dari tradisi ngemblok adalah pemberian nasihat-nasihat oleh 

dandan kepada calon pengantin laki-laki. Nasihat tersebut antara lain berisi 

tentang bagaimana caranya menjadi suami yang baik terhadap keluarga, sabar 

menghadapi ujian, dan lain-lain.  

4.3. Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Ngemblok 

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri individu (Walgito 

2001:54). Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan cara 

pandang masyarakat tentang pelaksanaan tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok 

sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tidak selamanya dapat diterima dan 

diakui keberadaanya di tengah-tengah masyarakat. Munculnya tradisi ngemblok di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kecamatan Kragan menuai munculnya 

perbedaan persepsi pada masyarakat. Perbedaan persepsi atau cara pandang dalam 
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masyarakat muncul,  baik dari masyarakat nelayan yang melaksanakan tradisi 

ngemblok, maupun dari masyarakat sekitar, yaitu pegawai, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, dan lain-lain.  

Masyarakat nelayan beranggapan bahwa tradisi  ngemblok sebagai bagian 

dari warisan leluhur merupakan tradisi yang sah-sah saja dilaksanakan bahkan 

merupakan suatu keharusan, karena akan mendatangkan musibah jika tidak 

dilaksanakan. Masyarakat nelayan beranggapan bahwa laki-laki pada masyarakat 

nelayan itu mahal harganya. Proses pembelian ini diwujudkan dalam tradisi 

ngemblok, yaitu dengan cara melamar laki-laki dan memberikan panjer sebagai 

pengikat. Hal ini senada dengan pendapat dari Bapak Munari selaku pelaku tradisi 

ngemblok (45 tahun) yaitu: 

”seng jenenge wong lanang iku larang regane nek neng kalangan wong 
mbelah, mbak. Seng penting iso slulup neng segoro golek dhuwit seng akeh, 
mesti akeh wong wedhok seng seneng. Dadi nek misale sampeyan 
umpamane kepengen entuk bojo wong mbelah yo kudu ngemblok dhisik”.  
 
”Yang namanya laki-laki pada masyarakat nelayan itu mahal harganya, 
mbak. Yang terpenting bisa menyelam (melaut) di lautan mencari uang yang 
banyak, sudah pasti banyak perempuan yang suka. Jadi misalnya Anda 
menginginkan suami dari masyarakat nelayan (wong mbelah) ya harus 
ngemblok terlebih dahulu.”  
 
Ana, seorang pelajar yang berusia 18 tahun sekaligus pelaku tradisi 

ngemblok beranggapan, bahwa tradisi ngemblok merupakan salah satu tradisi 

peninggalan leluhur di Kecamatan Kragan yang harus dilestarikan. Selain itu, ia 

juga menambahkan, bahwa kesediaannya melaksanakan tradisi ngemblok 

dikarenakan mengikuti tradisi orangtua secara turun temurun.  

Seperti yang telah diuraikan oleh Bapak Margono pada bagian depan, 

seorang tokoh agama yang berusia 60 tahun, beliau beranggapan bahwa pada 
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dasarnya tradisi ngemblok dianggap tidak melenceng dari agama yang dianut oleh 

sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kragan, yaitu agama Islam. Hal ini 

didasarkan pada fenomena meminang yang sudah ada sejak jaman Rasulullah, 

ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Konon pada waktu itu, yang 

pertama kali memiliki keinginan untuk melamar adalah Siti Khodijah, dan 

akhirnya menikah.  

Bapak Khumaidi, seorang Kepala Desa Kragan yang berusia 42 tahun, 

beranggapan bahwa masyarakat nelayan yang melaksanakan tradisi ngemblok 

dipengaruhi oleh pemikiran tradisional yang masih mengikuti pola perjodohan. 

Bapak Khumaidi juga beranggapan bahwa pelaksanaan tradisi ngemblok dijadikan 

tempat untuk memamerkan harta yang dimiliki, meskipun biasanya hutang. Di 

samping itu, sanksi berupa keharusan pengembalian jika tradisi ngemblok gagal 

dilaksanakan,  merugikan salah satu pihak, yaitu keluarga laki-laki. Berikut ini 

penuturannya: 

”Sebagai salah satu bentuk tradisi, keberadaan tradisi ngemblok pada 
masyarakat di Kecamatan Kragan sah-sah saja dilaksanakan. Hal yang 
menurut saya tidak sesuai adalah ketika laki-laki harus mengembalikan 
sejumlah uang senilai panjer yang diberikan ketika tradisi ngemblok tersebut 
gagal dilaksanakan, hal ini akan merugikan salah satu pihak.  

 
Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Bapak Marno (53 tahun): 

”Adanya tradisi ngemblok sampai sekarang pada dasarnya dipengaruhi oleh 
pola pikir masyarat nelayan yang masih tradisional. Perbedaan pola pikir 
tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang rendah pada 
masyarakat nelayan. Pendidikan menjadi tidak penting ketika masyarakat 
menganggap bahwa uang dapat dicari tanpa sekolah tinggi. Mengingat di era 
yang semakin maju seperti sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan hasil 
keringat dari satu orang saja. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan 
adalah sejajar.” 
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Menurut Bapak Marno, seorang guru yang berusia 53 tahun di atas, beliau 

menganggap bahwa pelaksanaan tradisi ngemblok dilatarbelakangi oleh perbedaan 

pola pikir pada masyarakat di Kecamatan Kragan karena pendidikan, yang 

memandang laki-laki sebagai salah satu faktor kunci pencari nafkah dalam 

keluarga. Padahal dalam kehidupan sekarang, laki-laki dan perempuan harus 

bersama-sama bekerja memenuhi kebutuhan hidup, karena biaya hidup semakin 

meningkat.  

Santi, seorang mahasiswa yang berusia 22 tahun, menganggap bahwa tradisi 

ngemblok yang masih dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan, tidak relevan lagi dengan pola peminangan yang ada pada masyarakat 

modern sekarang ini. Menurut Santi, pola peminangan yang dianggap relevan 

adalah pola peminangan di mana laki-laki yang harus mengadakan peminangan 

terlebih dahulu kepada perempuan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

persepsi dalam masyarakat. Perbedaan persepsi dalam masyarakat dikarenakan 

perbedaan latar belakang pendidikan dan profesi. Bagi masyarakat nelayan yang 

kolot, memiliki persepsi bahwa tradisi ngemblok harus tetap dilaksanakan sebagai 

warisan leluhur. Bagi golongan pegawai, mahasiswa, dan perangkat desa meiliki 

persepsi bahwa pelaksanaan tradisi ngemblok tidak relevan dilaksanakan pada 

jaman modern seperti sekarang. Bagi tokoh agama, menganggap tradisi ngemblok 

sah-sah saja dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan agama. 
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4.4. Kegagalan Tradisi Ngemblok. 

Sebagaimana tradisi melamar pada umumnya, terkadang pelaksanaan tradisi 

ngemblok gagal sampai ke tahap perkawinan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan tradisi ngemblok gagal dilaksanakan sampai pada tahap 

perkawinan, yaitu: 

Pertama, laki-laki tertarik dengan perempuan lain atau perempuan tertarik 

dengan laki-laki lain. Kegagalan tradisi ngemblok yang dikarenakan karena faktor 

ketertarikan merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi. Hal ini terjadi antara lain 

karena pergaulan yang luas antar teman, pengaruh media komunikasi, dan lain-

lain. 

Kedua adalah ketidakcocokan. Kegagalan tradisi ngemblok dikarenakan 

ketidakcocokan antara kedua pihak maupun antara kedua keluarga dalam hal 

sikap, prinsip hidup, dan lain-lain. Ketidakcocokan merupakan hal yang mungkin 

terjadi sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam proses penyesuaian diri. Jika 

hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian, bisa 

mengakibatkan putusnya ikatan pada tradisi ngemblok. 

Ketiiga adalah karena pelaksanaan Ngemblok secara diam-diam. Kegagalan 

pada tradisi ngemblok terjadi karena ngemblok dilaksanaan secara diam-diam. 

Keluarga perempuan datang secara tiba-tiba di rumah keluarga laki-laki tanpa ada 

pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa melalui proses nakokake dan nontoni. 

Kegagalan tradisi ngemblok dalam keadaan seperti ini dikarenakan laki-laki yang 

akan diemblok ternyata telah memiliki pasangan sendiri. Selain itu, kegagalan 
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ngemblok terjadi karena emblok diterima secara sepihak oleh keluarga laki-laki 

tanpa sepengetahuan laki-laki yang akan diemblok. 

Oleh karena itu, agar ngemblok tidak mengalami kegagalan, terdapat tradisi 

ngirim. Tradisi ngirim tersebut merupakan bentuk komunikasi keluarga 

perempuan dengan cara mengirim buah-buahan atau makanan pada waktu tertentu 

sampai pernikahan tiba, kepada keluarga laki-laki. Buah-buahan yang diberikan 

kepada keluarga laki-laki akan disesuaikan denagn musim panen waktu itu. 

Tujuannya adalah untuk mempertebal ikatan ngemblok yang sudah terjalin. 

 

4.5. Konsekuensi apabila Tradisi Ngemblok Gagal Dilaksanakan. 

Ada semacam sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan ketika tradisi ngemblok ini batal dilaksanakan sampai pada 

tahap perkawinan. Sanksi sosial yang ada yaitu: perasaan malu terhadap 

masyarakat sekitar. Konsekuensi berupa keharusan mengembalikan panjer yang 

telah diberikan. Berkaitan dengan konsekuensi pengembalian panjer, jika yang 

memutuskan ikatan ngemblok adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki tidak 

mempunyai kewajiban untuk mengembalikan panjer, tetapi jika pihak laki-laki 

yang memutuskan ikatan ngemblok, maka pihak laki-laki harus mengembalikan 

panjer yang pernah diterimanya dengan jumlah minimal sama atau dua kali lipat 

besarnya dari panjer yang pernah diterima. Penentuan besarnya pengembalian 

panjer merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu. Pengembalian panjer ini, 

biasanya diwujudkan dalam bentuk uang. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan 
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mendapat gunjingan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ibu  

Maryati (50 tahun): 

”Saumpomo ngemblok gak sido, seng lanang kudu mbalekno mblok-
mblokane mau, mbak. Tapi nek seng nyelehno kok wong wedok yo gak usah. 
Biasane diwujudno duwik seng jumlahe minimal podho utowo dua kali lipat 
soko regane mblok-mblokan mau. Nek ora dibalekkno, dipaedo mbak.”  
 
”Saupama ngemblok tidak jadi dilaksanakan, pihak laki-laki harus 
mengembalikan mblok-mblokan tadi, mbak. Tetapi apabila yang 
membatalkan adalah pihak perempuan ya tidak usah. Biasanya diwujudkan 
dalam bentuk uang yang besarnya minimal sama atau dua kali lipat dari 
harga barang yang dibawa pada waktu ngemblok. Kalau tidak dikembalikan 
maka akan dirasani mbak.” 

 
 
4.6.     Perubahan Tradisi Ngemblok 

Tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan tidak dapat lepas dari 

perubahan. Perubahan kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur lama 

dengan unsur-unsur yang baru yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur-

unsur yang lain, atau menghilangkan unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur 

yang baru, atau memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang 

lama (Joyomartono 1991:79). 

Tradisi ngemblok, sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat nelayan tidak 

dapat terhindar dari perubahan. Perubahan pada tradisi ngemblok ditandai dengan 

perubahan yaitu: 

4.6.1. Proses Pelaksanaan 

Tradisi ngemblok dahulu dilaksanakan secara besar-besaran, yang 

menunjukkan bahwa seorang perempuan berasal dari keluarga kaya. Tingkat 

kekayaan seseorang pada tradisi ngemblok dapat dilihat melalui banyaknya barang 

atau hadiah yang dibawa pada waktu ngemblok  dan ukuran makanan. Berbeda 



 62

dengan tradisi ngemblok pada jaman sekarang, ngemblok pada masyarakat 

nelayan sekarang ini lebih sederhana. Hadiah atau makanan yang diberikan pada 

keluarga laki-laki menjadi berkurang dan jumlah makanan menjadi lebih sedikit. 

Pemberian hadiah kepada keluarga laki-laki pada tradisi ngemblok sekarang hanya 

sebatas simbol bahwa tradisi ngemblok sudah dilaksanakan. 

4.6.2. Variasi Barang-barang  yang Dibawa pada waktu Ngemblok 

4.6.2.1. Perubahan minuman yang dibawa pada waktu ngemblok 

Jenis minuman yang dibawa masyarakat pada tradisi ngemblok dahulu 

adalah minuman limun, yaitu sejenis minuman yang terbuat dari sari buah-buahan 

yang dibuat dan dikemas sendiri dalam botol. Namun, jenis minuman tersebut 

sekarang sudah digantikan dengan softdrink. Perubahan ini menunjukkan bahwa 

masyarakat setempat mengikuti perkembangan jaman dan ingin mendapatkan 

manfaat secara praktis, karena minuman softdrink sudah dikemas dengan bagus, 

lebih menarik, dan mudah untuk mendapatkannya.  

 

4.6.2.2 Perubahan Makanan Tidak Tahan Lama Menjadi Barang Tahan 

Lama. 

Ngemblok yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dahulu identik dengan  

kedatangan keluarga perempuan membawa hadiah dalam bentuk makanan, 

minuman, buah-buahan maupun bahan makanan pokok. Atau dengan kata lain, 

bahan makanan yang dibawa pada saat ngemblok pada masyarakat nelayan dahulu 

adalah bahan makanan yang sifatnya tidak tahan lama, misalnya beras, gula, 

kelapa, dan lain-lain. Berbeda dengan ngemblok yang dilakukan oleh masyarakat 
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nelayan sekarang. Pada umumnya  hadiah yang diberikan kepada keluarga laki-

laki sebagai pengikat telah diganti dengan cincin, bahkan dijumpai kasus di 

lapangan ngemblok membawa sepeda motor. Masyarakat yang menggunakan 

cincin sebagai pengikat pada saat tradisi ngemblok dikarenakan meniru tradisi 

orang kota. Sedangkan ngemblok dengan membawa sepeda motor, hal ini 

tergantung tingkat perekonomian masyarakat.  

Meskipun ada perubahan pada jenis barang-barang yang dibawa, namun 

masih ada  pola yang sama dan umum berlaku dari dahulu sampai sekarang, yaitu 

bahan makanan yang terbuat dari ketan, seperti jenis makanan yang disebut alu-

alu (gemblong), jadah, jenang, dan sejenisnya. Jenis makanan yang terbuat dari 

ketan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan, tetap dipertahankan karena 

merupakan simbol keeratan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan 

calon pangantin laki-laki dalam membina rumah tangga. Keeratan hubungan 

tersebut digambarkan seperti ketan, selain rasanya gurih, juga melekat. Hal ini 

sesuai pendapat Ibu Yayuk (45 tahun): 

”Ngemblok neng wong mbelah saikine wes nggowo cincin ngatut koyo wong 
kota-kota, tapi tetep nggowo panganan gemblong, kucur, jadah, jenang ora 
ketang mung sithik.”  
 
”Ngemblok pada orang mbelah sudah membawa cincin meniru orang kota-
kota, tetapi tetap membawa makanan gemblong, kucur, jadah, jenang 
meskipun cuma sedikit.” 
 

4.6.3. Perubahan Pola Peminangan pada Tradisi Ngemblok 

Untuk dimensi perubahan perilaku, tampak bahwa proses perubahan sedang 

terjadi. Jika pada masa lalu peminangan pada masyarakat nelayan benar-benar 

menjadi kewajiban dan monopoli keluarga perempuan, maka sekarang tidak lagi. 
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Perubahan yang terjadi adalah pada keberanian kaum laki-laki untuk menanyakan 

terlebih dahulu dengan resiko ditolak oleh pihak keluarga perempuan, apabila 

proses nakokake dilakukan oleh pihak laki-laki. Jika telah ada kesepakatan, 

barulah ditindaklanjuti dengan melamar yang dilakukan oleh pihak perempuan. 

Hal ini merupakan bukti adanya perubahan dalam perilaku tersebut. Di samping 

itu, ada juga beberapa kasus mengenai perilaku keluarga laki-laki yang terlebih 

dahulu mengadakan peminangan kepada keluarga perempuan. Dengan adanya 

perubahan perilaku tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan pada pola 

peminangan pada tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan. 

Perubahan pada pola peminangan pada tradisi ngemblok mengakibatkan 

tradisi ngemblok yang dahulu merupakan keharusan, sekarang menjadi semacam 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini akan tampak ketika laki-laki yang 

akan diemblok berasal dari luar daerah yang berbeda tradisi dalam hal 

peminangan. Dahulu masyarakat nelayan melaksanakan tradisi ngemblok sebagai 

suatu keharusan, karena tidak ingin dicap keluar dari adat. Selain itu, perempuan 

maupun laki-laki yang melaksanakan tradisi ngemblok pada jaman dahulu 

menuruti rasa gengsi. Perempuan yang tidak ngemblok dianggap sebagai 

perempuan yang tidak mampu dan sulit mencari pasangan. Sedangkan laki-laki 

tidak ingin mendahului dengan melamar terlebih dahulu karena tidak ingin 

dianggap memiliki harga yang rendah.  

Hal ini berbeda dengan ngemblok yang terjadi pada masyarakat nelayan 

sekarang. Baik perempuan maupun laki-laki tidak lagi mementingkan faktor 
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gengsi harus ngemblok atau diemblok terlebih dahulu. Tradisi ngemblok menjadi 

semacam kesepakatan. Apabila kedua belah pihak setuju untuk ngemblok, maka 

ngemblok akan dilaksanakan, tetapi jika tidak sepakat, maka ngemblok tidak 

dilaksanakan. Maksudnya, tradisi peminangan oleh keluarga perempuan kepada 

keluarga laki-laki tetap berlangsung tanpa harus membawa makanan, minuman, 

dan lain-lain dalam jumlah yang relatif banyak. Alasannya adalah, jika hadiah 

yang diberikan oleh keluarga perempuan jumlahnya tidak mencukupi apabila 

dibagikan kepada tetangga sekitar, maka keluarga laki-laki akan menerima 

gunjingan dari tetangga sekitar. Selain itu, masyarakat beranggapan lebih baik 

uang yang digunakan untuk ngemblok digunakan untuk keperluan yang lain, 

antara lain sebagai modal usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Ngatmi (60 

tahun): 

”Anak lanangku wingi bar lamaran mbak, tapi ora nganggo mblok-
mblokan, wes sepakat merga nek jajane tak dum ora rata mundhak dipaido 
tonggo-tonggo, mending ben dienggo modal mergawe.”  
 
”Anak saya kemarin habis lamaran mbak, tetapi tidak memakai sistem 
ngemblok, karena kalau makanannya dibagi tidak merata akan menjadi 
bahan pembicaraan tetangga, lebih baik dipakai untuk modal bekerja.” 
 

4.6.4. Semakin Longgarnya Ikatan Perjodohan pada Tradisi Ngemblok 

Fenomena perjodohan seperti yang dilakukan oleh orangtua pada 

masyarakat nelayan pada saat tradisi ngemblok, sudah mengalami perubahan. 

Pada jaman sekarang, orangtua memberikan kebebasan memilih pasangan kepada 

anaknya. Hal ini didasarkan pada ungkapan bahwa perkawinan yang didasarkan 

atas dasar saling suka dan mengenal akan lebih baik dibandingkan perkawinan 

yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Dalam hal anak pacaran, orangtua akan 
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menyetujui sepanjang ada kecocokan antara keduanya. Bahkan akhir-akhir ini 

terdapat fenomena orangtua menuruti kemauan anaknya. Kalaupun ada lamaran 

yang ditujukan kepada anak laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal, maka 

orangtua akan memberikan kesempatan untuk melihat dan mempertimbangkan 

kecocokannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu Suryati (60 tahun) yaitu: 

”Ngemblok neng wong mbelah mbiyene podo wae karo jejodhonan, mbak 
mergo ora ono pacar-pacaran. Tapi nek bocah saiki yo wes emoh lha wong 
wes kenal pacaran opo meneh sak joke ono HP, sithik-sithik sms utowo 
telpon karo pacare.”  
 
”Ngemblok pada msyarakat nelayan dahulunya sama dengan perjodohan, 
mbak karena tidak ada pacaran. Tetapi kalau anak jaman sekarang ya sudah 
tidak mau karena sudah mengenal pacaran apalagi semenjak mengenal HP, 
sedikit-sedikit sms atau telepon dengan pacarnya.” 

 
Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ngemblok yang dahulu merupakan ajang 

perjodohan orangtua pihak perempuan yang kuatir anaknya tidak segera menikah, 

sekarang tidak lagi. Pelaksanaaan tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan 

sekarang didasarkan atas dasar saling kenal terlebih dahulu. Sarana komunikasi 

seperti handphone memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjalin relasi 

yang lebih luas. 

Tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan tidak dapat lepas dari 

perubahan. Perubahan kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur lama 

dengan unsur-unsur yang baru yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur-

unsur yang lain, atau menghilangkan unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur 

yang baru, atau memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang 

lama (Joyomartono 1991:79). 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi ngemblok 

yang telah menjadi adat dan membudaya pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan telah mengalami perubahan dan mulai ditinggalkan. Perubahan pada 

kebudayaan yang di dalamnya mencakup tradisi tidak dapat dihindari karena sifat 

kebudayaan yang dinamis, berubah mengikuti perkembangan jaman. Perubahan 

secara kuantitatif tampak dalam hal berkurangnya penganut tradisi ngemblok dari 

sebelumnya. Perubahan tersebut menunjukkan masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan mulai memasukkan unsur-unsur baru yang dapat diterima atau 

menghilangkan unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru atau memadukan 

kedua unsur pada tradisi ngemblok. Perubahan tersebut dianggap perlu karena 

secara fungsional dapat diterima oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan.  

Perubahan pada tradisi ngemblok disebabkan karena adanya perhatian 

khusus masyarakat pada fragmen tertentu pada tradisi ngemblok. Pada umumnya 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan telah memasukkan unsur-unsur baru 

dalam tradisi ngemblok, yaitu penggunaan cincin sebagai pengikat. Masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan menganggap bahwa cincin merupakan simbol 

pengikat yang digunakan oleh keluarga priyayi dalam melamar di daerah 

perkotaan. Adanya anggapan seperti ini, menyebabkan masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan mulai meniru tradisi orang kota tersebut. Dalam hal pergantian 

unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru, yaitu masyarakat mengganti jenis 

minuman yaitu limun dengan minuman softdrink karena alasan praktis, lebih 

digemari masyarakat, dan lebih ekonomis. Selain itu, masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan masih tetap membawa makanan yang terbuat dari ketan, 
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meskipun telah membawa cincin sebagai pengikat. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan, mulai memadukan antara unsur-unsur 

lama dan unsur-unsur baru pada tradisi ngemblok. Perubahan yang terjadi dalam 

tradisi ngemblok pada umumnya terjadi pada daerah perwujudan kebudayaan 

(overt culture). Bagian ini merupakan bagian luar atau fisik dari tradisi ngemblok 

yang berupa barang-barang atau hadiah yang dibawa pada waktu ngemblok. 

Bagian inti kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya masih tetap 

dipegang teguh oleh masyarakat. Masyarakat nelayan masih tetap mengikuti pola 

peminangan seperti yang terdapat pada tradisi ngemblok karena tidak ingin dicap 

keluar dari adat. Masyarakat nelayan yang masih mengikuti tradisi ngemblok 

adalah masyarakat nelayan yang kolot dan cenderung sulit menerima perubahan, 

antara lain kaum tua. Sedangkan  masyarakat nelayan yang tidak lagi 

menggunakan tradisi ngemblok pada waktu melamar, bukan berarti ingin keluar 

dari adat yang sudah ada, tetapi masyarakat ingin mencoba pola baru dalam hal 

peminangan. 

Perubahan dalam pola peminangan, yaitu keberanian seorang laki-laki yang 

datang terlebih dahulu untuk melamar kepada seorang perempuan, merupakan 

pengaruh dari adanya kontak dengan masyarakat luar yang menggunakan tradisi 

melamar yang berbeda dengan tradisi ngemblok. Masyarakat nelayan mempunyai 

keinginan untuk mencoba hal-hal baru di luar kebudayaannya sesuai dengan 

perkembangan jaman. Pola-pola perjodohan yang tidak lagi diterapkan pada 

tradisi  ngemblok sekarang, dikarenakan pengaruh sarana komunikasi dan media 

massa seperti handphone, internet, televisi, dan sejenisnya. Hal ini memungkinkan 
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masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan dunia luar. 

Akibatnya, pemilihan pasangan  pada masyarakat nelayan yang ada sekarang ini 

diserahkan sepenuhnya kepada anak. Dalam hal pemilihan pasangan, tidak hanya 

memperhatikan faktor rajin bekerja saja, tetapi tingkat pendidikan menjadi 

pertimbangan. Generasi muda pada masyarakat nelayan mulai menyadari arti 

penting pendidikan bagi kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak 

dapat hanya mengandalkan salah satu pihak saja, misalnya suami, mengingat 

kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan beragam.  

Berdasarkan konsepsi Kleden, maka dalam tradisi ngemblok telah terjadi 

pola perubahan yang dapat diamati, yaitu: pertama, pada tataran sistem nilai, di 

mana masyarakat nelayan mulai mengintegrasikan nilai-nilai budaya baru, di 

mana nilai magis, yaitu kekhawatiran akan datangnya musibah apabila tradisi 

ngemblok tidak dilaksanakan mulai digantikan oleh pemikiran yang rasional. 

Kedua, pada tataran sisitem kognitif, yaitu dengan memasukkan ide-ide baru 

dalam pola pikir masyarakat nelayan yang berorientasi pada nilai-nilai ekonomis, 

praktis, dan nilai guna suatu barang pada tradisi ngemblok. Ketiga, dari perubahan 

pada tataran interaksi, yaitu masyarakat nelayan lebih condong untuk 

menggunakan istilah melamar untuk menggantikan istilah ngemblok dan semakin 

longgarnya kebebasan memilih pasangan bagi anak. Keempat, pada tataran 

kelakuan atau perilaku, tampak dalam hal keberanian seorang laki-laki pada 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan untuk meminang kepada seorang 

perempuan.  
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Faktor yang mempengaruhi perubahan tradisi ngemblok pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh 

Joyomartono disebabkan oleh kontak dengan kebudayaan lain yang berbeda. 

Dengan adanya kontak dengan kebudayaan yang berbeda, memungkinkan 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan berinteraksi dan memasukkan ide-ide 

baru dalam pola pikir masyarakat. Ide-ide baru yang dianggap sesuai, akan 

dipergunakan untuk mengganti ide-ide lama pada tradisi ngemblok. 

Menurt konsep yang diutarakan oleh Schultz, bahwa perubahan yang terjadi 

pada tradisi ngemblok dikarenakan oleh adanya perubahan motif pada masyarakat 

nelayan di Kecamatan Kragan. Masyarakat nelayan sekarang mulai 

memperhatikan nilai ekonomis, praktis, dan nilai guna barang dalam bertindak. 

Adanya perubahan-perubahan motif tersebut, kemudian diterapkan pada 

pelaksanaan tradisi ngemblok sampai sekarang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok tidak dapat dihindari karena 

sifatnya yang dinamis. Mayarakat di Kecamatan Kragan yang dahulu 

melaksanakan tradisi ngemblok sebagai suatu keharusan sekarang berubah 

menjadi sebatas kesepakatan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai magis, yaitu 

kekhawatiran akan datangnya musibah apabila tidak melaksanakan tradisi 

ngemblok yang melekat pada pikiran masyarakat sekarang tergantikan dengan 

pemikiran yang rasional. 

b. Munculnya tradisi ngemblok memicu munculnya beragam persepsi di 

berbagai kalangan. Masyarakat nelayan beranggapan bahwa keberadaan 

tradisi ngemblok merupakan salah satu bentuk warisan leluhur yang harus 

dipertahankan. Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ngemblok 

dianggap keluar dari adat. Bagi masyarakat sekitar menganggap bahwa 

masyarakat yang menganut tradisi ngemblok dilatarbelakangi oleh faktor 

pendidikan yang rendah. 

c. Perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok dikarenakan adanya pergantian 

unsur-unsur tradisi yang lama dengan unsur tradisi yang baru atau 

memadukan unsur-unsur lama dengan unsur-unsur yang baru. Perubahan juga 

dikarenakan oleh adanya perubahan pola pikir dalam masyarakat karena 
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adanya kontak dengan kebudayaan luar. Masyarakat lebih memperhitungkan 

nilai-nilai ekonomis,  praktis, dan nilai guna dalam bertindak. Perubahan pada 

tradisi ngemblok pada dasarnya terjadi pada daerah overt cultural atau daerah 

perwujudan kebudayaan, sedangkan daerah inti kebudayaan tetap. 

 

5.2 Saran 

a. Tradisi  ngemblok yang ada pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan 

merupakan salah satu bentuk variasi tradisi dalam melamar yang unik dan 

dilestarikan oleh masyarakat sekitar. 

b. Untuk menambah khasanah Ilmu Pengetahuan Sosial, maka perlu kiranya 

diadakan penelitian selanjutnya berkaitan dengan dampak pelaksanaan tradisi 

ngemblok terhadap perkawinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan 

Kragan. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

Nama  : Margono 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 60 tahun 

Pekerjaan : Perangkat Desa 

Alamat  : Desa Sumur Pule Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Muntiah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 47 tahun 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat  : Desa Karang Anyar Kecamatan Kragan 

 

 Nama  : Munasri 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 48 tahun 

Pekerjaan : Kepala Desa 

Alamat  : Desa Karang Anyar Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Munari 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 45 tahun 
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Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Desa Karang Lincak Kecamatan Kragan 

 

 Nama  : Ana 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 18 tahun 

Pekerjaan : Pelajar 

Alamat  : Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Khumaidi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 42 tahun 

Pekerjaan : Kepala Desa 

Alamat  : Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kragan 

 

 Nama  : Bapak Marno 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 53 tahun 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Santi 

Jenis Kelamin : Perempuan 
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Umur  : 21 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Alamat  : Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kragan 

 

  Nama  : Afif 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 25 tahun 

Pekerjaan : Guru Ngaji 

Alamat  : Desa Sarang 

 

Nama  : Kalimah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 63 tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Kampung Rajungan Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Yadi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 50 tahun 

Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Kampung Rajungan Kecamatan Kragan 
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Nama  : Maryati 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 50 tahun 

Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Kampung Rajungan Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Ngatmi 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 60 tahun 

Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Desa Tegalmulyo Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Kasmino 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 58 tahun 

Pekerjaan : Pegawai Kecamatan 

Alamat  : Desa Tegalmulyo Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Anis 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  :  22 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Alamat  : Desa Tegalmulyo Kecamatan Kragan 
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Nama  : Sunardi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 78 tahun 

Pekerjaan : Mantan Penilik Kebudayaan 

Alamat  : Desa Narukan Kecamatan Kragan 

 

Nama  : Selamet Wijaya 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 72 tahun 

Pekerjaan : Mantan Penilik Kebudayaan Lasem 

Alamat  : Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem 

 

Nama  : Suryati 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 60 tahun 

Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK PADA UPACARA PERKAWINAN 

ADAT JAWA (STUDI KASUS MASYARAKAT NELAYAN  

DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG) 

 

Penelitian tentang tradisi ngemblok di kecamatan kragan kabupaten 

Rembang merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan 

datanya dilakukan dengan wawancara yaitu suatu metode dimana peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang terlibat dan mengetahui 

tentang tradisi ngemblok di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mempunyai tujuan: 

1. Mendapatkan informasi tentang latarbelakang tradisi ngemblok pada 

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

2.  Menggali informasi tentang persepsi masyarakat tentang pelaksanaan 

tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang. 

3. Mengetahui perubahan dalam tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan 

di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

Demi kelancaran penelitian maupun penyusunan laporan penelitian dalam 

hal ini penyusunan skripsi, maka peneliti mohon kerjasama dari berbagai pihak 

agar memberikan informasi tentang tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Atas kerjasamanya peneliti ucapkan 

terima kasih. 

                                                                            Peneliti 

 

 

      

                                                                    Alifa Nur Rohmah 

                                                                    NIM. 3501404058  
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B. Aspek yang Diteliti 

Adapun aspek penelitian dalam wawancara tentang tradisi ngemblok 

antara lain: 

1. Latarbelakang munculnya tradisi ngemblok pada masyarakat nelayan di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

2. Persepsi masyarakat tentang adanya tradisi ngemblok. 

3. Perubahan tradisi ngemblok dari dahulu sampai sekarang. 

 

C. Data Informan 

Nama  : 

Jenis kelamin  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

D. Daftar Pertanyaan 

a). Pelaku tradisi ngemblok 

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi ngemblok? 

2. Apakah yang melatarbelakangi anda mengikuti tradisi ngemblok? 

3. Sejak kapan tradisi ngemblok dilaksanakan? 

4. Bagaimanakan prosesi pelaksanaan tradisi ngemblok? 

5. Apakah makna tradisi ngemblok? 

6. Siapa sajakah yang terlibat dalam tradisi ngemblok? 

7. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi ngemblok? 

8. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada saat tradisi ngemblok? 

9. Kapan tradisi ngemblok dilaksanakan? 

10.Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum taradisi ngemblok 

dilaksanakan? 

11. Apakah tradisi ngemblok sama dengan lamaran? 

12. Siapakah pemimpin dari tradisi ngemblok? 

13. Apakah tradisi ngemblok dilaksanakan secara diam-diam? 
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14. Pernahkah tradisi ngemblok gagal dilaksanakan? 

15. Adakah sanksi-sanksi tertentu jika tradisi ngemblok gagal dilaksanakan? 

16. Apakah tradisi ngemblok hanya dilakukan pada masyarakat nelayan saja? 

17. Bagaimanakah pendapat anda tentang tradisi ngemblok? 

18. Hambatan-hambatan apa sajakah dalam plaksanaan tradisi ngemblok? 

19. Mengapa tradisi ngemblok masih dilestarikan pada masyarakat nelayan? 

20. Perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi  ngemblok dari 

dahulu sampai sekarang? 

21. Apakah makna perubahan dari tradisi ngemblok? 

 

b).Penilik Kebudayaan 

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi ngemblok? 

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi ngemblok? 

3. Apakah yang melatarbelakangi munculnya tradisi ngemblok? 

4. Sejak kapan tradisi ngemblok dilaksanakan? 

5. Siapa sajakah pelaku tradisi ngemblok? 

6. Apakah anda melaksanakan tradisi ngemblok?Mengapa? 

7. Apakah makna dari tradisi ngemblok? 

8. Barang-barang apakah yang biasanya dibawa dalam tradisi ngemblok? 

9. Bagaimanakah pendapat anda tentang tradisi ngemblok? 

10. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemukan dalam tradisi ngemblok? 

11. Apakah tradisi ngemblok sama dengan lamaran? 

12. Menurut anda, perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi 

ngemblok dari dahulu sampai sekarang? 

13. Apakah makna perubahan dari tradisi ngemblok? 

 

c). Tokoh Agama 

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi ngemblok? 

2. Menurut anda, apakah makna yang terkandung di dalam  tradisi ngemblok? 

3. Bagaimanakah tradisi ngemblok di tinjau dari sudut pandang agama? 

4. Bagaimanakah prosesi pelaksanakan tradisi ngemblok? 
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5. Pernahkah anda melaksanakan tradisi ngemblok? Mengapa? 

6. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi ngemblok? 

7. Barang-barang apa sajakah yang dibawa pada saat pelaksanaan tradisi 

ngemblok?  

8. Menurut anda, perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi 

ngemblok dari dahulu sampai sekarang? 

9. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanan tradisi ngemblok? 

10.Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi pada saat peaksanaan tradisi 

ngemblok? 

11. Siapa sajakah pelaku tradisi ngemblok? 

12. Apakah makna perubahan dari tradisi ngemblok? 

 

d). Tokoh Masyarakat 

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi ngemblok? 

2. Bagaimanakah prosesi tradisi ngemblok? 

3. Menurut anda, apakah makna dari tradisi ngemblok? 

4. Pernahkah anda melaksanakan tradisi ngemblok? Mengapa? 

5. Barang-barang apa sajakah yang dibawa pada saat pelaksanaan tradisi 

ngemblok? 

6. Siapakah pelaku tradisi ngemblok? 

7. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi ngemblok? 

8. Sejak kapan tradisi ngemblok dilaksanakan? 

9. Perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi  ngemblok dari 

dahulu sampai sekarang 

10. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanaan tradisi ngemblok? 

11.Menurut anda, hambatan-hambatan apa sajakah yang ada dalam 

pelaksanaan tradisi ngemblok? 

12. Apakah makna perubahan dari tradisi ngemblok? 
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e). Masyarakat Umum 

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi ngemblok? 

2. Bagaimanakah prosesi tradisi ngemblok? 

3. Menurut anda, apakah makna dari tradisi ngemblok? 

4. Pernahkah anda melaksanakan tradisi ngemblok? Mengapa? 

5.Barang-barang apa sajakah yang dibawa pada saat pelaksanaan tradisi 

ngemblok? 

6. Siapakah pelaku tradisi ngemblok? 

7. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi ngemblok? 

8. Sejak kapan tradisi ngemblok dilaksanakan? 

9. Perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi  ngemblok dari 

dahulu sampai sekarang 

10. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanaan tradisi ngemblok? 

11.Menurut anda, hambatan-hambatan apa sajakah yang ada dalam 

pelaksanaan tradisi ngemblok? 

12. Apakah makna perubahan dari tradisi ngemblok? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


