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ABSTRAK 
 

Asih, Sri. 2009. Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid Desa Bumiharjo 
Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Drs. Sukadaryanto, M. Hum. Pembimbing II : Drs. 
Widodo 

 
Kata Kunci : tradisi manganan, bentuk, simbol dan makna, fungsi, faktor-

faktor pendorong 
  

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan 
Keling kabupaten Jepara dilaksanakan dibulan Apit tepatnya di hari Jumat 
Wage. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini  yaitu (1) Bagaimana bentuk, 
simbol dan makna tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 
kecamatan Keling kabupaten Jepara, (2) bagaimana fungsi upacara tradisi 
Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 
kabupaten Jepara (3) Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tradisi 
Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 
kabupaten Jepara. 

Tujuan dari penelitian Tradisi Manganan di Punden Sayyid desa 
Bumihrajo adalah (1) untuk memperoleh gambaran yang nyata  mengenai 
bentuk, simbol dan makna Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 
Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara, (2) untuk mengetahui fungsi 
tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 
kabupaten Jepara, (3) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong 
terjadinya Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 
kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 
Kualitatif dengan menggunakan pendekatan folklor. Data dalam penelitian ini 
berupa prosesi pelaksanaan tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid  yang 
berupa prosesi dan tindakan masyarakat saat melakukan tradisi tersebut. 
Sumber data diperoleh dari catatan, dokumentasi, dan hasil wawancara dengan 
juru kunci, perangkat desa, pedagang, dan masyarakat pendukung tradisi 
Manganan di Punden Mbah Sayyid. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian hasil analisis data 
dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menerangkan Tradisi Manganan di Punden 
Mbah Sayyid memiliki bentuk ritual Tradisi, simbol dan makna tradisi, fungsi 
tradisi, serta faktor-faktor pendorong terjadinya tradisi Manganan di Punden 
Mbah Sayyid. Bentuk ritual tradisi terdapat dalam prosesi pelaksanaan tradisi 
Manganan yang terdiri dari lima bentuk yaitu: ritual persiapan, ritual 



 

 ix

istighosah, acara sambutan, ritual tahlil bersama, dan makan bersama. Simbol 
dan makna tradisi yang terdapat dalam tradisi manganan yaitu bubur merah dan 
putih mempunyai makna tentang asal muasal diciptakannya manusia, daun 
berjajar mempunyai makna tata cara orang shalat berjamaah, kembang setaman 
bermakna tentang menjaga nama baik, kemenyan mempunyai makna sarana 
seseorang untuk memanjatkan doa, nasi dan lauk pauk bermakna ungkapan rasa 
syukur pada Tuhan, sayur bening mempunyai makna bersih jiwa dan raga 
ketika beribadah, jadah pasar bermakna bahwa manusia hidup tidak sendiri, dan 
ingkug mempunyai makna manusia di hadapan Tuhan harus bersujud. Fungsi 
yang terdapat dalam tradisi Manganan adalah sebagai sistem proyeksi, sebagai 
alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, sebagai 
alat pendidikan anak, sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma 
masyarakat, dan fungsi meningkatkan perasaan solidaritas. Faktor-faktor 
pendorong dilaksanakannya tradisi Manganan adalah faktor kekerabatan, faktor 
pendidikan, dan faktor religi. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu adanya penelitian tentang tradisi 
Manganan di Punden Mbah Sayyid bagi pemerintah hendaknya dapat dijadikan 
sebagai aset budaya daerah agar tidak punah. 
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SARI 

Asih, Sri. 2009. Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid Desa Bumiharjo 
Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Drs. Sukadaryanto, M. Hum. Pembimbing II : Drs. 
Widodo 

 
Kata Kunci : Tradisi manganan, bentuk, simbol dan makna, fungsi, dan 

faktor-faktor pendorong 
 

Tradisi Manganan ing Punden Mbah Sayyid katindakaken ing wulan 
Apit leresipun ing dinten Jumat Wage. Perkawis ingkang dipuntaliti inggih 
punika (1) kados pundi bentuk, simbol lan makna tradisi Manganan ing 
Punden Mbah Sayyid dusun Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara, 
(2) kados pundi fungsi Tradisi Manganan ing Punden Mbah Sayyid dusun 
Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara, (3) faktor-faktor punapa 
kemawon ingkang ndorong dadosipun Tradisi Manganan ing Punden Mbah 
Sayyid dusun Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

Tujuan saking penelitian Tradisi Manganan wonten Punden Mbah 
Sayyid inggih punika (1) kangge pikantuk gambaran ingkang gamblang 
babagan bentuk, simbol saha makna tradisi Manganan ing Punden Mbah 
Sayyid dusun Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara, (2) kangge 
mangertosi fungsi tradisi Manganan ing Punden Mbah Sayyid dusun 
Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara, (3) kangge mangertosi punapa 
kemawon faktor-faktor ingkang ndorong dadosipun Tradisi Manganan ing 
Punden Mbah Sayyid dusun Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

Metode ingkang dipunginakaken ing dalem penelitian menika inggih 
punika Deskriptif kualitatif mawi pendekatan folklor. Data penelitian menika 
arupi prosesi katindhakan tradisi Manganan ing Punden Mbah Sayyid  ingkang 
arupi prosesi lan katindhakan masyarakat saat nalika nglampahi tradisi 
kasebat. Sumber data dipunangsal saking seratan, dokumentasi, lan asil 
wawanrembug kaliyan juru kunci, perangkat desa, tiyang sadean, lan 
masyarakat ingkang nyengkuyung tradisi Manganan ing Punden Mbah Sayyid. 
Pangempalan data katindakaken mawi teknik wawanrembug, obsevasi, lan 
dokumentasi. Andharan asil analisis sata mawi analisis deskriptif kualitatif. 

Asil saking penelitian menika nerangaken bilih tradisi Manganan 
wonten Punden Mbah Sayyid menika ngemu bentuk ritual tradisi, simbol lan 
makna tradisi, fungsi tradisi, saha faktor-faktor pendorong dadosipun Tradisi 
Manganan ing Punden Mbah Sayyid. Bentuk-bentuk tradisi Manganan menika 
wonten ing prosesi pelaksanaan tradisi  Manganan arupi gangsal werni inggih 
punika : ritual persiapan, ritual istighosah, adicara sambutan, tahlil sareng-
sareng, lan dhahar sareng-sareng. Simbol lan makna tradisi manganan inggih 
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menika bubur abrit lan petak ingkang gadhahi makna asal usulipun manungsa 
dipundamel, godhong jejer-jejer maknanipun tata cara kangge nglampahi 
shalat jamah, kembang setaman maknanipun babagan njaga nami sae, menyan 
maknanipun piranti kangge nyenyuwun, sekul kaliyan lawuh nggadhahi makna 
ungkapan syukur marang Gusti Allah, jangan bening maknanipun resik 
panggalih lan salira nalika ngibadah, jajan pasar nggadhahi makna bilih 
manungsa gesah menika gesang boten piyambak, lan dhekem nggadhahi 
makna bilih manungsa ing ngajenge Gusti Allah kedah sujud. Fungsi ingkang 
wonten ing dalem tradisi Manganan inggih menika kangge sistem proyeksi, 
kangge piranti ngesahaken pranata-pranata lan lembaga-lembaga 
kebudayaan, kangge piranti pengajaran anak, kangge piranti pemaksa lan 
pangawas norma-norma masyarakat, lan fungsi kangge ningkataken perasaan 
solidaritas. Faktor-faktor pendorong katindhakaken tradisi Manganan inggih 
punika faktor ekonomi, faktor nguri-uri kabudhayan, faktor kekerbatan, faktor 
pendidikan, lan faktor religi. 

Saran ingkang saged dipunaturaken inggih punika peneitian babagan 
tradisi Manganan ing Punden Mbah Sayyid dusun Bumiharjo kecamatan 
Keling kabupaten Jepara kangge Pemerintah prayoganipun saged 
dipundadosaken minangka aset daerah supados boten musna. 
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BAB I  

PENDHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bumiharjo merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan 

Keling kabupaten Jepara. Masyarakat di desa Bumiharjo merupakan penduduk 

etnis Jawa. Jumlah penduduk yang ada di desa Bumiharjo adalah 7881 jiwa 

terdiri dari 3985 laki-laki dan 3826 perempuan.  

Segi mata pencaharian masyarakat di desa Bumiharjo Keling Jepara 

kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh industri, dan nelayan. Sebagaian 

besar wilayah di desa Bumiharjo memang masih dipenuhi area persawahan dan 

laut serta lahan kosong. Maka dari itu sebagian besar masyarakat bermata 

pencaharian sebagai petani dan pelaut. Lahan di desa Bumuharjo juga sangat 

mendukung karena struktur tanah di sana merupakan tanah merah yang sangat 

baik untuk bercocok tanam, apalagi sarana irigasi juga sangat mendukung. Di 

desa Bumiharjo juga terdapat pabrik yang mengolah getah tanaman karet. 

Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia 

dalam menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara 

bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad 

raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad 

raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup 

bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem 
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kepercayaan kepada penguasa alam semesta (http://id.wikipedia 23-02-2009: 

20:30).  Dalam bidang agama masyarakat desa Bumiharjo termasuk golongan 

yang masih berpegang teguh pada keyakinan dan tergolong sebagai masyarakat 

yang religius. Agama yang dianut oleh masyarakat desa Bumiharjo adalah 

Islam, Kristen, dan Budha. Meskipun berbeda keyakinan namun kerukunan di 

desa Bumiharjo sangat terjaga. Sebagian besar masyarakat menganut agama 

Islam dan hanya sedikit saja yang menganut agama Kristen dan Budha.  

Aspek di bidang religi, sosial, dan budaya masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat desa Bumiharjo, hal ini dibuktikan dengan adanya tradisi yang 

masih dilaksanakan oleh masyarakat peninggalan dari nenek moyang yaitu 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid yang dilaksanakan setiap satu tahun 

sekali. Selain dari tradisi tersebut sebenarnya masih banyak tradisi lain yang 

ada di desa Bumiharjo, namun yang paling menarik adalah Tradisi Manganan, 

karena bukan hanya masyarakat desa Bumiharjo saja yang melaksanakannya 

tapi desa tetangga juga ikut melaksanakan tradisi tersebut.  

Umumnya mereka merasa jika tidak melaksanakan tradisi Mangananan 

di Punden Mbah Sayyid mereka akan mendapatkan suatu musibah yang besar 

yang akan melanda di desa tersebut. Sebaliknya jika mereka melaksanakan 

tradisi tersebut maka mereka akan merasa aman serta mendapatkan berkah. 

Selain itu upacara tradisi bisa membuat hubungan semakin erat diantara 

masyarakat.  
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Punden Mbah Sayyid dikeramatkan bagi masyarakat desa Bumiharjo 

karena mereka menganggap kalau punden tersebut membawa berkah bagi siapa 

saja yang berdoa di sana. Untuk itu mereka senantiasa menjaga kebersihan 

disekitar punden tersebut. Biasanya jika masyarakat Bumiharjo ingin 

harapannya terkabul maka mereka bernadzar akan manganan di punden Mbah 

Sayyid. Jika nadzarnya terkabul maka dia harus melaksanakan manganan 

tersebut di Punden Mbah sayyid dan jika tidak melaksanakan nadzar tersebut 

maka orang tersebut akan mengalami musibah karena tidak menepati nadzarnya 

di sana.  

Tradisi manganan merupakan tradisi yang rutin dilaksanakan oleh 

masyarakat desa Bumiharjo dan sekitarnya setiap satu tahun sekali pada bulan 

Apit, tanggal pastinya tidak ditentukan namun Tradisi Manganan harus 

dilkasanakan setiap satu tahun sekalai pada bulan Apit di hari Jumat Wage. 

Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Apit karena orang Jawa menganggap 

bahwa permohonan mereka akan banyak terkabul jika memohon di bulan Apit. 

Untuk itulah tradisi ini dilaksanakan pada bulan Apit. Hari Jumat menurut umat 

Islam adalah hari yang paling baik, untuk itulah tradisi ini dilaksanakan pada 

hari tersebut. 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid merupakan tradisi 

memberikan sesaji kepada Mbah Sayyid yang bernama asli Kyai Abdurrahman. 

Tradisi ini dilaksanakan bertujuan untuk memohon berkah dan keselamatan 

bagi masyarakat desa Bumiharjo dan sekitarnya. Tradisi ini dilaksanakan 
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sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah 

yang diberikan pada desa Bumiharjo yang selalu damai dan makmur.  

Ritual dalam upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

berbentuk sederhana. Hanya menggunankan sesaji yang berupa bubur merah 

putih, jadah pasar, sayur bening, ingkung, serta kemenyan dan kembang 

setaman yang diletakkan di dekat punden tersebut namun selain sesaji tersebut 

masyarakat dari rumah juga membawa sendiri nasi sebakul lengkap dengan 

lauk pauknya. Masyarakat rame-rame datang ke punden tersebut sesampainya 

di sana mereka mengambil beberapa daun untuk kemudian ditata berjajar dan 

saling menyambung antara daun satu dengan yang lain. Setelah itu mereka 

secara bersama-sama menaruh nasi yang telah dibawa dari rumah diatas daun 

tesebut. Setelah nasi berada diatas daun pisang lalu nasi tersebut dicampur rata 

antara milik orang satu dengan yang lain biar menyatu dengan yang lain. Hal 

ini menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah itu sama tidak ada bedanya 

meskipun orang kaya atau miskin yang membedakan adalah akhlak dan 

perilaku serta tingkat ketakwaan. Selain itu tujuan dicampurkannya antara nasi 

milik yang satu dengan yang lain adalah untuk mempererat tali persaudaraan 

antara sesama manusia. Setelah nasi tercampur rata maka nasi ditutup dengan 

daun pisang untuk kemudian didoakan oleh mbah mudin supaya mendapat 

berkah. Setelah selesai didoakan maka para pelaku tradisi akan berusaha 

berebut kembang dan biting yang digunakan sebagai sesaji untuk Mbah Sayyid, 

karena menurut pelaku tradisi bila berhasil mendapat sebagian sesaji tersebut 
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akan mendapat berkah yang banyak. Setelah itu para pelaku tradisi makan nasi 

yang sudah didoakan oleh mbah mudin secara bersama-sama. Karena nasi 

tersebut banyak maka tidak mungkin mereka memakan nasi tersebut sekali 

makan di lokasi punden tersebut, sebagian ada yang di bawa pulang ke rumah. 

Masyarakat desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara 

merupakan penduduk Jawa asli. Sebagian besar dari mereka tentunya tahu akan 

budaya Jawa yang masih berkembang lebih-lebih budaya dan tradisi yang 

berkembang di daerahnya sendiri. Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

masih berkembang dan dilestarikan sampai sekarang karena tradisi Manganan 

di Punden Mbah Sayyid masih mempunyai pengaruh besar di desa Bumiharjo 

dalam hal kemakmuran dan kesalamatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

krisis yang melanda tersebut pada saat penduduk desa tersebut tidak 

melaksanakan tradisi tersebut. setelah itu para pelaku tradisi tidak berani 

melanggar dan meninggalkan tradisi yang sudah berlangsung sejak dari zaman 

nenek moyang. Bahkan sekarang para pelaku tradisi manganan lebih banyak 

yang melaksanakannya dari pada sebelumnya.  

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid merupakan sebuah tradisi 

yang dilaksanakan oleh masyarakat Bumiharjo untuk mendapatkan rasa aman 

karena sudah melaksanakannya. Selain rasa aman, mereka juga merasa 

mendapatkan berkah dari apa yang sudah mereka laksanakan setiap tahunnya. 

Sederhana saja tradisi ini masih dilakukan turun temurun sejak jaman nenek 

moyang tidak lain hanyalah untuk menjaga kelestarian budaya Jawa yang 
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sekarang mulai memudar seiring dengan bergesernya jaman menjadi era 

globalisasi.  

Bentuk ritual tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid yang unik dan 

mengandung daya tarik telah menimbulkan minat bagi peneliti untuk 

mengadakan penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. Hal ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimanakah bentuk ritual Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid, simbol dan makna dalam  tradisi manganan di Punden Mbah 

Sayyid, fungsi tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid, serta faktor-faktor 

yang mendorong dilakukannya tradisi Manganan yang sudah berlangsung turun 

temurun sejak nenek moyang. Selain itu penelitian tentang Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid juga bertujuan untuk memberikan kesadaran penuh pada 

masyarakat Bumiharjo khususnya untuk dapat memperkaya khasanah ilmu 

budaya Jawa terutama di bidang folklor.  

Keunikan yang khas dari tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

terletak pada tata cara saat prosesi ritual tradisi Manganan berlangsung. 

Perbedaan yang terlihat pada Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

dengan tradisi manganan atau tradisi nyadran lainnya terletak pada tata cara 

peletakan nasi dan lauk pauk yang dibawa oleh pelaku. Pada tradisi manganan 

nasi beserta lauk pauk yang dibawa oleh pelaku tersebut harus diletakan diatas 

daun pisang atau daun jati yang daun tersebut harus ditata berjajar dengan daun 

yang lainnya. Daun yang ditata berjajar dan tidak boleh dipisah antara daun 
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yang satu dengan yang lainnya tersebut mempunyai makna tentang bagaimana 

tentang tata cara umat muslim melakukan shalat berjamah.  

Banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan upacara ritual tradisi 

manganan di punden Mbah Sayyid maka tidak mungkin penelitian ini dapat 

mengkaji semuanya. Penelitian akan dibatasi pada beberapa permasalahan saja. 

Dalam tradisi Manganan di punden Mbah Sayyid ini rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut :  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk, simbol, dan makna dalam Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara? 

2. Bagaimanakah fungsi Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai bentuk, simbol, dan 

makna ritual dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

2. Untuk mengetahui  fungsi Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan 

Keling kabupaten Jepara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tentang Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid adalah :  

Manfaat teoretis dari penelitian tradisi Manganan yaitu. 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang budaya Jawa dalam bidang 

folklor khususnya. 

2. Sebagai upaya untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat di lingkungan 

masyarakat Bumiharjo yang sudah berlangsung turun temurun dalam 

rangka upaya melestarikan budaya jawa agar tidak punah. 

Manfaat praktis dari penilitian ini yaitu. 

1. Penelitian tentang Tradisi Manganan bisa dijadikan sebagai bahan 

perbandingan untuk penilitian sejenis di masa mendatang. 
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2. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai adanya 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid, sehingga dapat dilestarikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Upacara tradisi merupakan suatu perwujudan dari kebudayaan yang 

sampai sekarang masih dilaksanakan tepat menurut waktu dan tempatnya. 

Tradisi berkembang dalam suatu komunitas dan mempunyai fungsi yang sangat 

erat bagi sebagian orang yang melaksanakannya. Tradisi merupakan sikap dan 

cara berfikir serta tindakan yang berpegang teguh pada norma dan adat istiadat 

atau kebiasaan yang secara turun temurun diturunkan oleh nenek moyang 

secara lisan dan tindakan. Tradisi dilakukan semata-mata untuk menjaga 

norma-norma yang berlaku terutama sekali norma keagamaan serta nilai-nilai 

budaya. Norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan tersebut disimbolkan secara 

abstrak melalui peragaan bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan karena dalam 

melaksanakannya terdapat doa-doa dan sesaji yang secara khusus harus 

disiapkan dan dilakukan saat upacara tradisi tersebut dilaksanakan untuk 

mendapatkan rasa aman dan dijadikan sebagai pegangan hidup dalam 

menentukan sikap dan tingkah laku sehari-hari.  

Berdasarkan kenyataan tersebut penelitian yang mengkaji tentang tradisi 

sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
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Penelitian tentang tradisi yang dilakukan oleh Yanuar Bayu Isnaini pada 

tahun 2008 dengan judul dalam skripsinya yaitu “Tradisi Apitan Sedekah Bumi 

Desa Pulutan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan”. Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah bentuk ritual 

dalam Tradisi Apitan Sedekah Bumi di Pulutan Penawangan Grobogan, (2) 

Bagaimanakah fungsi sosial dan religi dalam Tradisi Apitan Sedekah Bumi di 

Pulutan Penawangan Grobogan, (3) bagaimanakah makna simbolis dalam 

Tradisi Apitan Sedekah Bumi di Pulutan Penawangan Grobogan, (4) apa saja 

nilai pendidikan (nilai religi, sosial, moral, dan kesusilaan) dalam Tradisi 

Apitan Sedekah Bumi di Pulutan Penawangan Grobogan. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian tersebut yaitu : (1) Bentuk-bentuk Tradisi Apitan Sedekah Bumi 

di Pulutan Penawangan Grobogan ada lima yaitu : Tradisi tanam padi, tradisi 

sirat-siratan, Tradisi Slametan, Tradisi Tayuban, dan Pertunjukan wayang kulit, 

(2) Fungsi Tradisi Apitan Sedekah Bumi di Pulutan Penawangan Grobogan 

bagi masyarakat pendukungnya yaitu : fungsi sosial dan religi, (3) makna 

simbolis dalam Tradisi Apitan Sedekah Bumi di Pulutan Penawangan 

Grobogan yaitu : keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebersamaan 

dalam hidup yang harus dijaga, (4) nilai pendidikan Tradisi Apitan Sedekah 

Bumi di Pulutan Penawangan Grobogan yaitu : nilai religi, nilai sosial, nilai 

moral, dan nilai kesusilaan. Perbedaan penelitian Tradisi Apitan Sedekah Bumi 

di Pulutan Penawangan Grobogan dengan Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid terletak pada objek penelitiannya yang dikaji. Penelitian Tradisi Apitan 
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Sedekah Bumi di Pulutan Penawangan Grobogan meneliti tentang bentuk, 

fungsi, makna simbolik, dan nilai pendidikan, sedangkan penelitian Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid meneliti tentang bentuk, fungsi, simbol dan 

makna, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya tradisi tersebut. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitiannya ini mengungkapkan adanya 

suatu tradisi di wilayah Penawangan Grobogan yang belum dikenal oleh 

masyarakat luas. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini terletak pada objek 

yang dikaji, penelitian ini hanya mengkaji mengenai bentuk, fungsi dan makna 

serta nilai-nilai pendidikannya. Sedangkan penelitian mengenai Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid Desa Bumiharjo Kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara mengkaji tentang bentuk, fungsi dan makna serta faktor-

faktor apa saja yang mendorong terjadinya tradisi tersebut sehingga 

penjelasannya pun akan lebih sempurna dan jelas. 

Penelitian lain tentang tradisi juga dilakukan oleh Evie Dwijayanti pada 

tahun 2008 dengan judul pada skripsinya yaitu “Tradisi Suran di Dukuh 

Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen” (1) 

Bagaimanakah bentuk Tradisi Suran di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer 

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, (2) Bagaimanakah perkembangan 

Tradisi Suran di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 

Kabupaten Kebumen, (3) nilai pendidikan apa sajakah yang ada dalam Tradisi 

Suran di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen kabupaten 

Kebumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu : (1) Bentuk 
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Tradisi Suran di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 

kabupaten Kebumen merupakan bentuk peringatan khoul mbah Banyumudal 

yang merupakan seorang tokoh Islam yang menyebarkan agama di desa 

Kuwarisan, proses dari bentuk tradisi Suran tersebut terdiri dari empat tahapan 

yaitu : tahap persiapan yang diawali dengan pembentukan panitia, tahap 

pembukaan yang berisi sambutan-sambutan, tahap inti, dan tahap penutup (2) 

Perkembangan Tradisi Suran di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer 

Kecamatan Kebumen kabupaten Kebumen terlihat dari segi waktu, tempat, 

perlengkapan, dan proses ritualnya. Waktu prosesi yang dulunya dilaksanakan 

pada pukul 14:00 sekarang dilaksanakan pada pukul 13:00, tempat pelaksanaan 

tradisi tersebut yang dulunya hanyalah sebuah surau kecil sekarang 

berkembang menjadi sebuah bangunan masjid yang berdiri kokoh, dari segi 

perlengkapan yang dulunya harus menggunakan nasi tumpeng sekarang 

menggunakan nasi putih biasa, serta dulu yang harus dimakan bersama-sama 

dimasjid sekarang bisa dibawa pulang untuk kemudian dibagikan dengan 

kerabat, dari segi proses pelaksanaan yang dulunya hanya dilaksanakan dan 

disaksikan oleh warga kuwarisan saja sekarang diikuti oleh warga lain sebagai 

hiburan, (3) nilai pendidikan yang terdapat dalam Tradisi Suran di Dukuh 

Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabpaten Kebumen bagi 

masyarakat antara lain adalah untuk mengajarkan untuk selalu ingat dan dekat 

dengan Tuhan serta selalu menghormati dan mendoakan leluhurnya, 

menciptakan ukhuwah islamiyah yaitu menciptakan silaturahmi, kerukunan, 
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kekeluargaan, kegotong royongan serta solidaritas yang tinggi dalam hidup 

bermasyarakat, serta selalu menghormati orang yang lebih tua. Perbedaan 

penelitian Tradisi Suran di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan 

Kebumen Kabpaten Kebumen dengan Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid terletak pada objek penelitiannya yang dikaji. Penelitian Tradisi Suran 

di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabpaten 

Kebumen meneliti tentang bentuk, perkembangan, dan nilai pendidikan, 

sedangkan penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid meneliti 

tentang bentuk, fungsi, simbol dan makna, serta faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya tradisi tersebut. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitiannya ini 

mengungkapkan adanya suatu tradisi di wilayah dukuh Kuwarisan kelurahan 

Panjer kecamatan Kebumen yang belum dikenal oleh masyarakat luas. 

Sedangkan kekurangan dari penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, 

penelitian ini hanya mengkaji mengenai bentuk, perkembangan, dan nilai-nilai 

pendidikannya. Sedangkan penelitian mengenai Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara mengkaji 

tentang bentuk, fungsi dan makna serta faktor-faktor apa saja yang mendorong 

terjadinya tradisi tersebut sehingga penjelasannya pun akan lebih sempurna dan 

jelas. 

 

2.2 Landasan Teoretis 
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Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

uraian tentang teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli dari berbagai sumber 

yang dapat mendukung penelitian ini. Landasan teoretis tersebut yaitu : Hakikat 

folklor, tradisi, simbol dan makna, faktor-faktor pendorong, dan sistem upacara 

tradisi masyarakat Jawa. 

2.2.1 Hakikat Folklor 

Menurut Soeryana folklor adalah bentuk kesenian yang lahir dan 

menyebar dikalangan rakyat banyak. Ciri dan seni budaya merupakan 

ungkapan pengalaman dan penghayatan manuasia yang khas ialah dalam 

bentuknya yang estetis-artistis karena di dalam melaksanakan hubungan-

hubungan yang komunikatif, seni mengungkapkannya melalui bentuk-bentuk 

estetis yang dipilihnya (www.fkip-uninus/../76-folklor, 04 September 2009 : 

06.00WIB) 

Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan 

diwariskan secara turun temurun diantara kolektif macam apa saja, secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh 

yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic device) 

(Danandjaja 1991:2). 

2.2.1.1 Ciri-Ciri Folklor 

Menurut Danandjaja (1991 3-4) untuk dapat membedakan folklor dari 

kebudayaan lainnya adalah dengan cara mengetahui ciri-ciri pengenal utama 

folklor pada umumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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a. penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni 

disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

b. bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam 

bentuk standar. 

c. ada dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Hal ini 

diakibatkan karena penyebarannya secara lisan, sehingga oleh proses lupa 

diri manusia folklor mudah mengalami perubahan. 

d. bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak dapat diketahui orang 

lagi. 

e. biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. 

f. mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif. 

g. bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan 

logika umum. 

h. menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. 

i. umumnya bersifat polos dan lugu. 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyidd merupakan upacara 

tradisional yang tergolong dalam bentuk folklor karena pebenyebarannya 

dilakukan secara lisan. Tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang yang 

diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya oleh masyarakat 

pendukungnya. 
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2.2.1.2 Bentuk Folklor 

Menurut Jan Harold Brundvand (dalam Danandjaja 1991:21-22) folklor 

digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya yaitu : 

a. Folklor lisan (verbal folklore) 

Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-

bentuk yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : (1) bahasa rakyat 

(folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel 

kebangsaan; (2) ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan 

pemeo; (3) pernyataan tradisional seperti teka-teki; (4) puisi rakyat seperti 

pantun, gurindam, dan syair; (5) cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, 

dan dongeng; (6) nyanyian rakyat. 

b. Folklor sebagian lisan (partly verbal folklore) 

Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran 

unsur lisan dan bukan lisan. Seperti kepercayaan rakyat yang oleh orang 

modern dianggap sebagai takhayul terdiri dari pernyataan yang bersifat 

lisan dan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna ghaib. Bentuk-

bentuk folklor selain kepercayaan rakyat yang tergolong dalam kelompok 

ini antara lain adalah permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat 

istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain. 

c. Folklor bukan lisan (non verbal folklore) 
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Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun 

pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dibagi menjadi 

dua sub kelompok yaitu kelompok yang material dan kelompok bukan 

material. Bentuk folklor yang termasuk dalam golongan kelompok material 

adalah arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan 

tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, serta obat-obatan tradisional. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam golongan bukan material adalah gerak 

isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat, dan musik 

rakyat. 

Berdasarkan bentuk-bentuk folklor diatas maka Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid termasuk dalam bentuk folklor sebagian lisan karena tradisi 

tersebut merupakan adat istiadat yang bentuknya merupakan campuran antara 

unsur lisan dan unsur bukan lisan. Unsur lisannya adalah karena di dalamnya 

terdapat nasehat, anjuran, dan mantra-mantra yang diucapkan pada saat prosesi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid berlangsung, sedangkan unsur bukan 

lisannya terdapat dalam gerak dan bunyi isyarat dalam prosesi tradisi tersebut.  

2.2.1.3 Jenis-Jenis Folklor 

Menurut Danandjaja (1991:6-7) folklor digolongkan menjadi tiga jenis 

yaitu (1) folklor humanistis, (2) folklor antropologis, dan (3) folklor moderen. 

1) Folklor Humanistis 

Folklor humanistis merupakaan folklor yang lebih mementingkan aspek lor 

dari pada folk. Jenis folklor ini bukan hanya kesusastraan lisan saja seperti 



19 
 

 

cerita rakyat, takhayul, balada, dan lain-lain tetapi juga pola kelakuan 

manusia seperti tari, bahasa rakyat, dan hasil kelakuan berupa benda 

material seperti arsitektur rakyat, mainan rakyat, pakaian rakyat. Para ahli 

folklor humanistis biasanya berlatar belakang ilmu bahasa dan kesusastraan.  

2) Folklor Antropologis 

Folklor antropologis merupakan folklor yang lebih mementingkan aspek 

folk dari pada lor. Jenis folklor ini lebih membatasi pada unsur-unsur 

kebudayaan yang bersifat lisan saja (verbal arts) seperti cerita rakyat, teka-

teki, peribahasa, syair rakyat, dan kesusastraan lainnya. Para ahli folklor 

antropologis biasanya melatar belakanginya dengan ilmu antropologi. 

3) Folklor Modern 

Folklor modern lebih menekankan pada kedua aspek folklor yaitu folk dan 

lor. Semua unsur kebudayaan manusia asalkan diwariskan secara lisan atau 

dengan cara peniruan. Folklor jenis ini terletaik ditengah-tengah diantara 

kedua kutub jenis folklor yang telah disebutkan di atas yaitu folklor 

humanistis dan folklor antropologi. Para ahli folklor modern biasanya 

melatar belakanginya dengan ilmu-ilmu interdisipliner. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka penelitian Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid tergolong dalam jenis folklor jenis humanistis karena 

dalam penelitian ini lebih menitik beratkan aspek lor dari pada aspek folk-nya, 

yakni upacara tradisinya (lor-nya) bukan manusianya (folk-nya). 

2.2.1.4 Fungsi Folklor 
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Menurut William R. Bascom (Dalam Danandjaja 1991:19) folklor 

mempunyai empat fungsi yaitu. 

1) Sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat-alat pencerminan angan-angan 

suatu kolektif. 

2) Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga 

kebudayaan. 

3) Sebagai alat pendidikan anak. 

4) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan 

selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. 

Pendapat mengenai fungsi juga disampaikan oleh Dundes (dalam 

Sudikan 2001:109) menyatakan bahwa fungsi folklor bersifat umum yaitu :  

1) membantu pendidikan anak muda 

2) peningkatan perasaan solidaritas. 

3) memberi sanksi sosial agar orang berperilaku baik atau memberi hukuman. 

4) sebagai sarana kritis sosial 

5) memberikan suatu pelarian yang menyenangkan dari kenyataan. 

6) mengubah pekerjaan yang membosankan menjadi permainan. 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo mempunyai 

fungsi sebagai sistem proyeksi, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan 

lembaga-lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak, sebagai alat 

pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat dan sebagai sarana 

peningkatan perasaan solidaritas. 
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2.2.2 Tradisi 

Tradisi atau kebiasaan atau yang juga disebut adat istiadat merupakan 

sesuatu tindakan yang telah dilakukan dari dulu dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling penting dari tradisi 

adalah adanya suatu informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

yang secara tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya hal ini, suatu 

tradisi bisa menjadi punah. 

Tradisi adalah (1) adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) 

yang masih dijalankan di masyarakat, (2) penilaian atau tanggapan bahwa cara-

cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar 

(Purwadarminta 2002 : 1208). 

Sumner (dalam depdikbud 1996 : 2) mengemukakan bahwa tradisi atau 

adat istiadat diberi istilah mores yang pada prinsipnya berfungsi sebagai tata 

kelakuan yang dapat dibagi menjadi empat tingkatan yaitu : (1) tata kelakuan 

nilai-nilai budaya, (2) tingkat norma-norma, (3) tingkat hokum, dan (4) tingkat 

aturan khusus. 

Redifield (dalam Depdikbud 1996:4) mengemukakan bahwa tradisi ada 

dua yaitu tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Kedua 

tradisi tersebut dapat dipikirkan sebagai aliran pikiran dan tindakan yang dapat 

dibedakan, namun senantiasa mengalir keluar masuk dari satu kea rah lainnya. 

Gambaran tentang saling keterkaitan tersebut bias dibayangkan sebagai 

kebangkitan dan proses perubahan secara diakronik. 
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Tradisi merupakan bagian dari folklor yaitu sebagian kebudayaan suatu 

kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun diantara kolektif 

macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam 

bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat 

pembantu pengingat (Danandjaja 1991: 1-2). 

Shil (dalam Sztompkka 2004:69-70) mengemukakan tradisi adalah 

segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. 

Namun secara umum tradisi biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada 

suatu nilai, moral, dan adat kebiasaan tertentu yang berbau lama dan 

berlangsung hingga kini masih diterima, dan diikuti bahkan dipertahankan oleh 

masyarakat tertentu. 

Koentjaraningrat (1987:187) mengemukakan bahwa tradisi sama 

dengan adat istiadat, yaitu konsep serta aturan yang mantap terintegrasi kuat 

dalam sisem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia 

dalam kehidupan sosial kebudayaan itu. 

Menurut Endraswara (2005:01) tradisi merupakan bentuk warisan 

panjang. Tradisi lisan adalah warisan leluhur yang abadi. Tradisi lisan sebagai 

sebuah karya kolektif tetap mampu menyesuaikan dalam komunikasi 

masyarakat dan merupakan bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara 

turun temurun secara lisan milik bersama. 

Menurut Sudikan (2001 : 13-14) Tradisi lisan merupakan bagian dari 

sastra lisan yang mencakup pengetahuan dan adat istiadat atau kebiasaan yang 
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secara turun temurun disampaikan dengan lisan yang mengandung unsur 

estetika (keindahan). 

Berdasarkan definisi di atas tradisi merupakan suatu adat atau kebiasaan 

yang telah lama lahir dan diwariskan secara temurun temurun dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Keberadaan Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

mempunyai fungsi bagi masyarakat pendukungnya yakni sebagai pedoman 

hidup sehari-hari dan mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan 

kebutuhan jasmani dan rohani. 

2.2.3 Simbol dan Makna 

Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu, 

misalnya dalam kata-kata verbal yang diucapkan atau ditulis, atau simbol non 

verbal yang diperagakan melalui gerak-gerik tubuh / anggota tubuh, warna, 

artifak, gambar, pakaian, dan lain-lain yang semuanya harus dipahami secara 

konotatif (Liliweri 2004:27-28)  

Barnett (dalam Depdikbud 1988:47) menyatakan bahwa lambang atau 

simbol merupakan komponen utama perwujudan kebudayaan, karena setiap hal 

yang dilihat dan dialami oleh manusia itu sebenarnya diolah menjadi 

serangkaian lambang-lambang yang dimengerti manusia.  

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani, syimbolos yang berarti tanda 

atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang (Herusatoto 

2007:17). 



24 
 

 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa simbol 

adalah sesuatu hal atau keadaan yang merupakan pengantar atau alat untuk 

memahami suatu objek. 

Bakker (dalam Herusatoto 2007:31-32) menyatakan bahwa tindakan 

yang benar-benar simbolis harus dibedakan dari dan tidak boleh dikacauka 

dengan dua tindakan yang hampir mirip tindakan simbolis tetapi berbobot 

rendah yaitu. 

1) Tindakan dan penghayatan alegoris yaitu tindakan yang berusaha meniru 

simbolisme. 

2) Tindakan dan penghayatan mistis, yaitu tindakan yang berusaha meniru 

simbolisme, dimana tindakan mistis merupakan bentuk peralihan yang 

merupakan batas antara tindakan dengan komunikasi lansung atau total. 

Sementara menurut Herusatoto (2007:155-179) bentuk-bentuk simbolis dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) tindakan simbolis dalam religi seperti upacara selamatan, pemberian sesaji 

pada tempat-tempat yang dianggap keramat. 

2) tindakan simbolis dalam tradisi, seperti upacara pernikahan, dan upacara 

mitoni. 

3) tindakan simbolis dalam seni, seperti pagelaran wayang.  

2.2.4 Faktor-Faktor Pendorong 

Adanya suatu tradisi pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid masih berjalan sampai sekarang karena 
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dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yaitu : faktor kekerabatan, faktor 

pendidikan, dan faktor kepercayaan. 

Salah satu faktor yang dapat mendorong manusia melakukan suatu 

ritual adalah seperti yang diungkapkan oleh Robertson Smith dalam teorinya 

mengenai azas-azas religi adalah bahwa upacara religi atau agama yang 

bersangkutan bersama-sama mempunyai peranan fungsi sosial untuk 

mengidentifikasikan solidaritas masyarakat. Motivasi mereka tidak terutama 

untuk berbakti kepada Dewa atau Tuhannya untuk menjalani kepuasan 

keagamaan social pribadi, tetapi juga mereka menganggap bahwa melakukan 

upacara adalah suatu kewajiban sosial (Koentjaraningrat 1987:67-68). 

Orang Jawa melakukan upacara pada umunya adalah untuk menangkal 

adanya kekuatan ghaib yang dapat membahayakan kelangsungan hidup 

manusia. Pada jaman dahulu, upacara dilakukan dengan cara memberikan sesaji 

yang disajikan kepada roh-roh dan makhluk halus dengan harapan agar pelaku 

upacara seantiasa hidup dalam keadaan selamat. 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid mempunyai empat 

komponen sistem religi yaitu : (1) emosi keagamaan yang menyebabkan 

manusia itu bersifat religius; (2) sistem keyakinan yang mengandung segala 

keyakinan serta bayangan menusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari 

alam gaib serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan; 

(3) sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mancari 

hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-makhluk halus yang 
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mendiami alam gaib; dan (4) umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem 

keyakinan tersebut. 

Keempat komponen tersebut terjalin erat antara satu dengan yang 

lainnya yang menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi 

keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa manusia yang 

juga bisa dirasakan oleh masing-masing individu jika sedang dalam keadaan 

sendiri. Suatu aktivitas religius dapat dilakukan seorang diri dalam keadaan 

sunyi senyap. Seseorang dapat berdoa, bersujud, atau melakukan sholat dengan 

penuh khidmat dan dalam keadaan yang terhinggap oleh emosi keagamaan 

sehingga ia akan membayangkan Tuhan, dewa, ruh atau yang lainnya 

(Koentjaraningrat 2004 : 144-145). 

Adanya masyarakat yang datang ke Punden Mbah Sayyid melakukan 

tindakan di Punden tersebut dengan cara selamatan makan bersama dan 

mengirim doa pada leluhur maka sistem religi yang dilakukan dengan cara 

seperti itu dinamakan tradisi Manganan. 

Dalam tradisi manganan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat 

untuk mendorong melakukan tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid adalah 

adanya motif-motif (1) motif berziarah ke Punden atau makam Mbah Sayyid 

dengan cara berdoa, berzikir, beristighosah, dan tahlil untuk memperoleh 

ketenangan batiniah sehingga bisa mencapai kehidupan yang dekat dengan sang 

pencipta, (2) motif sejarah, karena Mbah Sayyid atau Syekh Abdurrahman 

merupakan seorang ulama’ atau wali Allah yang menyebarkan agama Islam di 
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desa Bumiharjo sehingga tradisi yang dilakukan di sana bisa mendatangkan 

berkah bagi siapa saja yang menjalankannya di sana, (3) motif kebersamaan, 

karena dengan adanya Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid dapat 

menciptakan rasa kebersamaan diantara sesama pelaku tradisi. 

2.2.5 Sistem Upacara Tradisional Jawa 

Upacara tradisional merupakan salah satu wujud peninggalan 

kebudayaan. Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh 

warga masyarakat pendukungnya dengan cara mempelajarinya. Cara-cara atau 

mekanisme tertentu dalam tiap masyarakat untuk memaksa tiap warganya 

mempelajari kebudayaan yang di dalamnya terkandung norma-norma serta 

nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang 

bersangkutan. Mematuhi norma serta menjunjung nilai-nilai itu penting bagi 

warga masyarakat demi kelestarian hidup bermasyarakat. 

Mulyono (dalam Purwadi 2005:2) upacara tradisional Jawa 

mengandung nilai filsafat yang tinggi. Kata filsafat berasal dari kata majemuk 

dalam bahasa Yunani Philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan 

orang yang melaksanakannya disebut filsuf yang berasal dari bahasa Yunani 

philosopos. 

Upacara selamatan adalah suatu upacara pokok atau unsur terpenting 

dari hampir semua jenis ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa. 

Selamatan tidak hanya dilaksanakan dengan maksud untuk memelihara rasa 

solidaritas diantara para peserta upacara itu saja, tetapi juga dalam rangka 
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menjaga hubungan baik dengan arwah nenek moyang. Upacara selamatan yang 

bersifat keramat adalah upacara selamatan dimana orang yang mengadakan, 

merasakan getaran emosi keramat, terutama pada waktu upacara berlangsung. 

Upacara selamatan yang bersifat tidak keagamaan adalah upacara selamatan 

yang tidak menimbulkan getaran emosi keagamaan pada orang-orang yang 

mengadakan selamatan itu, walaupun pada orang-orang  yang hadir sebagai 

pegawai keagamaan untuk membacakan doa. Upacara selamatan yang benar-

benar bersifat keramat dan menggetarkan emosi keagamaan seseorang adalah 

rangkaian upacara kematian. Terutama setahun setelah keluarga meninggal dan 

ikatan-ikatan emosional dengan orang tersebut masih kuat, maka frekuensi 

mengunjungi makamnya masih tinggi. Hal ini disebabkan karena orang jawa 

sangat menghormati arwah yang meninggal, terutama kalau yang meninggal 

tersebut masih kerabatnya. Hubungan dengan selamatan merupakan jalan 

terbaik untuk menolong keselamatan roh nenek moyang di dalam akhirat 

dengan jalan melakukan berbagai ritual selamatan dari awal meninggal sampai 

keseribu harinya. 

Purwadi (2005:22) mengemukakan bahwa selametan adalah upacara 

sedekah makan dan doa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan 

dan ketentraman untuk ahli keluarga yang menyelenggarakan. Upacara 

selametan termasuk kegiatan batiniah yang bertujuan untuk mendapat ridha 

dari Tuhan. Kegiatan selamatan menjadi tradisi hampir seluruh kehidupan di 

padusunan Jawa. Bahkan ada yang menyakini bahwa selametan merupakan 
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syarat spiritual yang wajib dan jika dilanggar akan mendapat ketidakberkahan 

atau kecelakaan. Selamatan merupakan suatu usaha untuk menyatu dengan 

gerakan kosmos alam yaitu utnuk mencapai hidup yang selaras. Tindakan ini 

dilakukan oleh kebanyakan orang Jawa, walaupun diakui para pelaksana 

selamatan, melaksanakan ritus selamatan dengan apresiasi yang dangkal dan 

permukaan. Konsep mendapatkan selamatan ini hampir diikuti semua orang 

Jawa, prinsipnya bagaimana mencari hidup yang selamat. Orang Jawa 

memahami bahwa alam semesta ini telah tercipta sedemikian rupa yang 

memiliki tatanan yang tak terbantahkan. Satu-satunya untuk mendapatkan 

keselamatan hanyalah dengan mengikuti irama ini, untuk itu orang Jawa 

memiliki berbagai upacara selamatan sebagai suatu cara untuk mencari 

keselamatan hidup.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam Tradisi Manganan terletak di dukuh Sumberejo 

desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. 

Secara administrativ wilayah Desa Bumiharjo sebelah utara berbatasan dengan 

Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan desa Keling dan Bangdung Harjo, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaligarang dan Keling, sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Balong dan Desa Dermolo.  

3.2 Pendekatan Penelitian 

Adanya suatu penelitian pasti memerlukan suatu pendekatan yang 

sesuai dengan objek kajian dalam penelitian yang dilakukan, sehingga akan 

memperoleh hasil yang maksimal yakni mengenai bentuk, simbol dan makna, 

fungsi, serta faktor-faktor pendorong  pada tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

Penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 

kecamatan Keling kabupaten Jepara diperlukan adanya pendekatan sebagai 

sarana untuk mendekatkan objek yang dikaji serta mendapatkan sumber data 

yang jelas. Pendekatan Folklor merupakan pendekatan yang digunakan untuk 
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menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber malului metode teknik 

deskriptif kualitatif. 

Pendekatan yang dilakukan dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid adalah dengan melalui pendekatan folklor karena melalui pendekatan 

ini dapat mengungkap tradisi kolektif kebudayaan masyarakat Bumiharjo yang 

mencakup aktifitas kegiatan masyarakat Bumiharjo berupa pranata tradisi 

maupun adat istiadat dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo. Melalui pendekatan Folklor akan diperoleh suatu gambaran yang 

jelas mengenai rumusan permasalahan yang menjadi objek dalam kajian 

penelitian yaitu mengenai bentuk, simbol dan makna, fungsi, serta faktor-faktor 

pendorong dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 

kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

merupakan subjek dan bahan yang diperoleh guna mengungkap suatu 

persoalan. Data merupakan hasil catatan dari peneliti, baik data tersebut berupa 

fakta maupun angka. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut 

diperoleh. Untuk lebih jelasnya data dan sumber data dalam penelitian Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid adalah sebagai berikut. 

 

3.3.1 Data 
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Data dalam penelitian tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid berupa 

prosesi pelaksanaan tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid yaitu berupa 

tindakan dan ucapan masyarakat dalam melakukan ritual tersebut. Data 

diperoleh dengan cara terjun langsung pada saat upacara tradisi tersebut 

berlangsung dari awal sampai akhir upacara sehingga akan diperoleh data-data 

yang valid dan maksimal. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid berupa kata-kata dan tindakan, serta data tambahan seperti dokumentasi 

dan lain-lain. Sumber data yang berupa kata-kata diperoleh dari hasil 

wawancara  dengan beberapa informan pada saat upacara tradisi manganan 

berlangsung di Punden Mbah Sayid di desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaten Jepara. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis 

sumber data, antara lain : 

1) Sumber data yang berasal dari nasa sumber/informan 

Pertama-tama ialah menentukan nara sumber atau informan yang 

dapat dijadikan sebagai sumber data yang utama. Nara sumber diambil dari 

(a) Juru kunci, karena juru kunci tahu persis sejarah pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid Desa Bumiharjo Keling Jepara; (b) 

ketua panitia, karena beliau mengetahui siapa saja yang terkait dengan 

pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 
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Keling Jepara; (c) pelaku dalam ritual tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid; (d) perangkat desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih nara 

sumber atau informan, diantaranya adalah (a) memiliki pengalaman pribadi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; (b) usianya sudah 

dewasa; (c) sehat jasmani dan rohani; (d) bersifat netral, artinya tidak ada 

niat untuk menjelek-jelekan orang lain; (5) memiliki pengetahuan yang luas 

mengenai Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo Keling Jepara. 

2) Sumber data rekaman dan foto 

Sumber data rekaman dan foto merupakan dokumentasi yang 

didapat pada saat berlangsungnya pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

3) Sumber data monografi desa 

Sumber data monografi desa diambil dari kantor kelurahan desa 

Bumiharjo. Monografi desa digunakan untuk mengamati desa Bumiharjo. 

Pengamatan tersebut meliputi kondisi geografis desa, tingkat pendidikan, 

kepercayaan yang dianut, mata pencaharian, dan lain-lain mengenai desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara 

dilakukan melalui tiga cara yaitu : (1) Teknik observasi, (2) Teknik 

dokumentasi, dan (3) Teknik wawancara. 

3.4.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi dalam penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid desa Bumiharjo Keling Jepara ini dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung tindakan dan ucapan masyarakat pada saat pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaten Jepara.  

Pelaksanaan observasi Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid  

dilaksanakan pada saat pelaksanaan tradisi tersebut berlangsung. Data yang 

diperoleh dari obeservasi ini meliputi :  

1) lingkungan fisik dari Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo Keling Jepara. 

2) lingkungan sosial masyarakat pendukung  tradisi Manganan yang berada di 

desa Bumiharjo dan sekitarnya. 

3) intekarsi antara masyarakat yang sedang menjalankan Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo Keling Jepara. 

4) prosesi upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 

Keling Jepara. 
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5) pendukung tradisi yang terlibat dalam prosesi upacara tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo Keling Jepara. 

3.4.2 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi pada penelitian Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara adalah untuk 

memperoleh data bukti fisik yang berupa rekaman hasil wawancara dengan 

para nara sumber dan foto atau gambar pada saat prosesi upacara tradisi 

tersebut berlangsung dari awal sampai akhir. 

Adapun tujuan dari pendokumentasian adalah agar data yang diperoleh 

tidak hilang, dapat dilihat, dan diputar ulang pada saat menganalisa dan 

pendataan.  

3.4.3 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

objek kajian yang dikaji yang meliputi bentuk, simbol dan makna, fungsi, serta 

faktor-faktor yang mendorong dalam Upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamata Keling kabupaten Jepara. Wawancara 

dilakukan dengan cara berdialog antara pewawancara dengan narasumber yang 

jelas yang meliputi. 

1) Juru kunci, karena juru kunci merupakan seseorang yang tahu persis tentang 

sejarah pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo Keling Jepara. 
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2) Ketua panitia, kerena ketua panitia mengetahui siapa saja yang dan apa saja 

yang terkait dalam pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara.  

3) Perangkat desa Bumiharjo 

4) Pelaku atau masyarakat pendukung. 

3.4.3.1 Pedoman Wawancara 

Ketika melakukan kegiatan wawancara sebelumnya harus disiapkan 

dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada beberapa informan. Daftar 

tersebut berupa catatan tulis mengenai bentuk, simbol dan makna, fungsi, serta 

faktor-faktor pendorong dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. Dalam kegiatan wawancara 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman saat 

wawancara, pedoman tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Waktu wawancara pada saat istirahat. 

2) Waktu wawancara singkat. 

3) Tidak menjurus pada hal-hal yang sensitiv 

4) Tidak menggurui informan. 

5) Tidak membantah jawaban informan. 

6) Tidak menyela pembicaraan informan. (Sudikan 2001: 177). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
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dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan yang di ceritakan kepada orang 

lain (Bogdan dan Buckley dalam Moleong 2007: 148) 

Analisis data dalam tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid adalah 

proses merinci, memeriksa, mengkonseptualisasikan dan mengkategorikan ke 

dalam uraian besar. Data yang telah terkumpul pada Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo Keling Jepara dipilah berdasarkan 

kategori tertentu. Kategori tersebut berupa bentuk-bentuk upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo Keling Jepara, simbol dan 

makna upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 

Keling Jepara, fungsi upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo Keling Jepara bagi masyarakat pendukungnya, dan faktor-faktor apa 

saja yang mendorong pada upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

desa Bumiharjo Keling Jepara. 

Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan (memaparkan) data 

berupa kata-kata, tidak berupa angka-angka ke dalam bentuk teks sehingga 

menghasilkan suatu data yang maksimal yaitu berupa bentuk, simbol dan 

makna, fungsi, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaen Jepara. 
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3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Setelah proses Analisis data mengenai bentuk, fungsi, simbol dan 

makna, serta faktor pendorong dalam upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid desa Bumiharjo Keling Jepara ini selesai kemudian dilakukan 

teknik pemaparan hasil analisis data sebagai langkah yang terakhir. 

Adapun teknik pemaparan hasil analisis data ini adalah menyusun data-

data yang sudah dikategorikan dalam hasil analisis data berdasarkan kategori 

tertentu menjadi suatu hasil kesimpulan yang disusun secara urut berdasarkan 

objek kajian yang dikaji mengenai bentuk, simbol dan makna, fungsi, serta 

faktor-faktor pendorong terjadinya Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan kesimpulan penelitian mulai dari awal objek kajian 

yang dikaji hingga yang paling akhir, agar masing-masing objek kajian 

penelitian dapat dilihat secara urut dan terperinci mengenai bentuk, simbol dan 

makna, fungsi, serta faktor-faktor pedorong terjadinya tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid 
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BAB IV 

BENTUK, FUNGSI, MAKNA, DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI DALAM UPACARA TRADISI 

MANGANAN DI PUNDEN MBAH SAYYID DESA 

BUMIHARJO KELING JEPARA 

 

4.1 Upacara Tradisi Manganan Di Punden Mbah Sayyid 

Desa Bumiharjo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 

Keling kabupaten Jepara. Banyaknya lahan kosong di daerah ini dimanfaatkan 

oleh warganya sebagai arena persawahan yang digunakan untuk bercocok 

tanam, apalagi didukung dengan struktur tanahnya merupakan tanah merah 

yang sangat baik untuk bercocok tanam. Selain bertani, mata pencaharian 

masyarakat Bumiharjo adalah sebagai buruh industri, nelayan, buruh / kuli 

bangunan, dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai PNS. 

 Dilihat dari jenjang pendidikan, masyarakat Bumiharjo sudah 

berkecukupan tingkat pendidikannya. Baik yang lulus lewat pendikan formal 

maupun non formal. Pendidikan yang formal berupa pendidikan TK, SD, SMP, 

SMA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan yang termasuk dalam 

golongan non formal adalah Pondok Pesantren, Pendidikan keagamaan, 

Sekolah Luar Biasa, dan Kursus (Sekolah Keterampilan). 
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Agama atau kepercayaan merupakan hal pokok yang ada dalam suatu 

masyarakat. Agama sering dikaitkan dengan sistem kepercayaan yang ada di 

masyarakat. Seperti halnya masyarakat Bumiharjo yang masih mengenal dan 

mempercayai adanya agama sebagai kepercayaan yang berkembang di sana. 

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Desa Bumiharjo yaitu 

: Islam, Kristen, dan Budha. Karena hal tersebutlah peneliti ini dilakukan untuk 

mengungkap bagaimana bentuk, simbol dan makna, fungsi serta faktor-faktor 

pendorong pada Upacara Ritual dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid di Desa Bumiharjo.  

Masyarakat desa Bumiharjo merupakan masyarakat yang sangat 

menjunjung tinggi aspek kepercayaan, sosial, dan budaya. Hal ini dibuktikan 

dengan masih dilaksanakannya tradisi Manganan yang sudah berjalan turun 

temurun dari jaman nenek moyang. 

Tradisi manganan merupakan suatu tradisi yang diturunkan secara turun 

temurun dari generasi ke generasi melalui lisan dengan disertai gerak isyarat 

oleh masyarakat di Desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

Tradisi manganan dilakukan dengan cara semua masyarakat desa Bumiharjo 

makan bersama di Punden Mbah Sayyid bertujuan untuk menghormati dan 

memuliakan seorang tokoh Islam yang dulunya menyebarkan agama islam 

disana. Tokoh Islam tersebut bernama Mbah Sayyid. Tradisi manganan juga 

bertujuan sebagai daful bala’ yang artinya adalah tolak balak. Bagi masyarakat 

pendukungnya tradisi ini bertujuan untuk tolak balak dari segala marabahaya 
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atau musibah yang akan menimpa desa Bumiharjo. Selain untuk menolak balak 

dan sebagai sarana penghormatan terhadap mbah Sayyid, tradisi manganan juga 

dipercaya bisa mendapatkan berkah bagi orang yang ikut melaksanakannya. 

Menurut Ali Rozi (66 tahun), tradisi Manganan dilaksanakan untuk 

memuliakan dan menghormati jasa-jasa leluhur yaitu Mbah Sayyid yang sudah 

mengajarkan agama Islam di desa Bumiharjo. Nama asli Mbah Sayyid adalah 

Syekh Abdurrahman. Gelar nama Mbah Sayyid diberikan pada beliau karena 

beliau adalah salah seorang keturunan Arab yang menyebarkan agama Islam. 

Karena itulah setelah meninggalnya Mbah Sayyid tiap tahunnya dilaksanakan 

tradisi manganan yang tujuannya untuk mengenang jasa-jasanya dan 

menghormati beliau. Semula dulu dilaksanakan pada saat empat puluh harinya 

untuk mengirim doa pada beliau kemudian acara ini juga dilaksanakan pada 

saat keseratus harinya. Setelah beliau mendak atau satu tahunnya acara ini juga 

masih dilakukan dan seterusnya setiap tahun acara ini dilaksanakan. 

Nursasi (46 tahun) masyarakat desa Bumiharjo menuturkan : 

“…Mbah Sayyid kuwi asale saka Jawa Timur. Mbah Sayyid kuwi muride 
Sunan Gresik kang diutus kanggo nyebarake agama Islam ning pesisir kulon 
karo numpak perahu ning arah kulon. Asale diutus ning desa Bondo kecamatan 
Bangsri kabupten Jepara nanging sakdurunge Piyambake tekan Bondo 
perahune kegawa ombak lan ndarat ning pesisir Desa Bumiharjo lan akhire 
nyebarake agama Islam ing desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten 
Jepara. priyayine sing alus lan bijaksana ndadekake Mbah Sayyid disenengi 
warga masyarakat desa Bumiharjo lan gampang narik perhatiane masyarakat 
kanggo melu karo ajarane. Sahingga akih wong-wong pada teka ngaji karo 
Mbah Sayyid..” Sumber data no 1 (pelaku/masyarakat). 
‘…Mbah Sayyid berasal dari Jawa Timur. Beliau adalah murid dari Sunan 
Gresik yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah barat dengan 
berlayar ke arah barat. Semula beliau diutus menyebarkan agama di desa 
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Bondo kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Namun sebelum beliau sampai 
kedaratan desa Bondo, perahu beliau terdampar di Desa Bumiharjo sehingga 
beliau akhirnya menyebarkan agama di sana. Sikapnya yang santun dan lemah 
lembut membuat beliau disukai orang di Desa Bumirarjo dan dengan mudah 
masyarakat di sana mengikuti ajarannya. Sehingga banyak masyarakat yang 
selalu berdatangan padanya untuk berguru atau belajar agama padanya…’ 
Sumber data no 1 (pelaku/masyarakat). 
 

Punden atau makam beliau dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai 

tempat yang dikeramatkan. Bagi masyarakat pendukungnya jika berdoa di 

makam atau punden Mbah Sayyid bisa mendapatkan berkah dan keinginannya 

bisa terkabul. Hal ini karena Mbah Sayyid merupakan waliullah yang selalu 

dekat dan dicintai oleh penciptanya dengan begitu berdoa di sana bisa terkabul 

karena dengan perantara Mbah Sayyid. 

Punden tersebut juga dipercaya jika ada seseorang mempunyai 

keinginan dan kemudian bernadzar jika keinginan tersebut terkabul akan 

melaksanakan manganan di Punden Mbah Sayyid, maka keinginan tersebut 

akan dikabulkan oleh Allah. Pernyataan tersebut didukung dengan apa yang 

diungkapkan Menurut Kartem (68 tahun) yaitu sebagai berikut : 

“…punden Mbah Sayyid kuwi asale panggonane Mbah Sayyid tapa lan dadi 
panggonan kanggo ngubur Mbah Sayyid nalika seda. Mula panggonan iku bisa 
mandi anggene ndonga ning kana. Yen ana wong duweni kekarep terus 
ngomong yen kekarepane mau diijabahi dening Allah bakal nadzar manganan 
ing Punden Mbah Sayyid kekarepane mau biyasane bisa kelakon tenan”. 
Sumber data no 3 (pelaku/masyarakat). 

 
‘…punden Mbah Sayyid  itu dulunya adalah tempat pertapaan Beliau dan jadi 
tempat untuk menguburkan beliau setelah beliau wafat. Makanya tempat 
tersebut bisa manjur jika berdoa di sana. Jika ada orang mempunyai keinginan 
terus bernadzar jika keinginan tersebut dijawab atau dikabulkan Allah maka 
akan selamatan Manganan di Punden Mbah Sayyid itu biasanya dapat 
terpenuhi…’ Sumber data no 3 (pelaku/masyarakat). 
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Tradisi Manganan di punden Mbah Sayyid mempunyai pengaruh dan 

fungsi yang sangat besar dan kuat bagi masyarakat pendukungnya. Keberadaan 

tradisi ini sangat dihormati bagi masyarakat Bumiharjo dan sekitarnya. 

Kekeramatan Punden tersebut dan sakralnya upacara tradisi Manganan menjadi 

acuan atau pedoman hidup bagi pendukunngnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberadaan tradisi Manganan sendiri mendapat respon yang positif bagi 

masyarakat setempat hal ini dibuktikan dengan masyarakat pendukungnya yang 

melaksanakan tradisi tersebut dari semua golongan baik tua maupun muda, 

kaya ataupun miskin. 

 

4.2 Bentuk Tradisi Manganan 

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

tradisi manganan merupakan tradisi makan bersama yang dilakukan oleh 

masyarakat pendukung di Punden Mbah Sayyid. Tradisi Manganan merupakan 

tradisi lisan yang diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi 

berikutnya melalui lisan dan gerak isyarat. Bentuk tradisi manganan di Punden 

Mbah Sayyid desa Bumiharjo akan di deskripsikan mengenai waktu 

pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan proses pelaksanaan tradisi tersebut. 

4.2.1 Waktu Pelaksanaan 

Tradisi Manganan merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek 

moyang. Tradisi manganan dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan apit yaitu 
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pada hari jumat wage. Namun jika ada orang bernadzar yang nadzarnya akan 

manganan di punden Mbah Sayyid, maka tradisi manganan bisa dilaksanakan 

kapan saja tidak harus menunggu bulan apit untuk melaksanakannya asalkan 

tetap pada hari jumat wage. 

4.2.2 Tempat Pelaksanaan 

Tradisi manganan adalah tradisi yang hidup dan berkembang di Desa 

Bumiharjo. Tradisi ini dilaksanakan di punden atau makam Mbah Sayyid yang 

bernama asli Syekh Abdurrahman tepatnya di dukuh Sumberejo desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

Pada saat pelaksanaan upacara tradisi tersebut tempat ini ramai dipadati 

pengunjung. Bahkan ada juga yang berjualan es dan ikan hasil laut dari desa 

Bumiharjo. Orang yang datang memadati tempat tersebut bukan hanya orang 

yang datang untuk melaksanakan tradisi Manganan tapi juga ada orang yang 

datang sekedar untuk melihat jalannya prosesi tradisi manganan di Punden 

Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

4.2.3 Prosesi Pelaksanaan Tradisi Manganan 

Masyarakat desa Bumiharjo merupakan masyarakat yang masih aktif 

menjalankan suatu adat istiadat yang berlangsung turun temurun dari jaman 

nenek moyang. Adat istiadat atau tradisi yang berkembang di desa Bumiharjo 

adalah adalah tradisi Manganan di punden Mbah Sayyid. Tradisi manganan 

merupakan suatu tradisi lisan yang diturunkan dari mulut ke mulut dan gerak 

isyarat. Masyarakat menganggap bahwa punden mbah Sayyid adalah tempat 
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yang dikeramatkan. Menurut mitos yang berkembang di desa Bumiharjo doa 

yang dipanjatkan di punden tersebut akan terkabul dengan lantaran atau 

perantara dari Mbah Sayyid sebagai Wali Allah. Biasanya masyarakat yang 

mempunyai keinginan dan bernadzar kepada Allah jika keinginannya tersebut 

dikabulkan oleh Allah maka akan manganan di Punden Mbah Sayyyid. 

Menurut mitos yang berkembang di sana nadzar tersebut akan dkabulkan oleh 

Allah. Jika nadzar tersebut sudah dikabulkan oleh Allah, maka orang yang 

bernadzar tersebut harus melakukan nadzarnya dengan selamatan manganan 

atau makan bersama di Punden Mbah Sayyid. 

Menurut Ali Rozi (66 tahun) selaku juru kunci di Punden Mbah Sayyid 

pelaksanaan tradisi manganan dimulai dari kamis malam jumat dengan 

melakukan istighosah yang diikuti oleh juru kunci, pemuka agama, dan 

perangkat desa. Setelah selesai istighosah kemudian paginya barulah 

dilaksanakan acara manganan bersama seluruh masyarakat desa Bumiharjo.  

Istighosah dilaksanakan malam sebelum paginya dilaksanakan acara 

tradisi manganan. Para pelaku datang sendiri-sendiri ke makam atau punden 

Mbah Sayyid sekitar pukul 20:30WIB. Jika semua belum datang maka acara 

istighosah tidak akan dimulai karena itu jika semua belum datang menunggu 

sampai semuanya datang karena yang mengikuti istighosah hanya juru kunci, 

perangkat desa, dan pemuka agama saja. Setelah semua datang maka juru 

mengkondisikan pelaku istighosah untuk berwudlu di sungai sebelah punden 
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Mbah Sayyid. Setelah berwudlu semua pelaku masuk ke area punden untuk 

melakukan istghosah di sana. 

Dalam istighosah yang dibacakan adalah bacaan tahlil yang ditujukan 

kepada Nabi junjungan yaitu Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Al-

Jailani, Mbah Sayyid (Syekh Abdurrahman) dan semua masyarakat muslim dan 

muslimat. Setelah selesai beristighosah maka semua pelaku istighosah keluar 

dari area punden untuk makan bersama nasi dan ingkung yang sudah dibawa 

oleh sebagian pelaku tradisi istighosah. 

Setelah selesai melakukan ritual istighosah maka paginya diadakan 

acara tahlil dan makan bersama. Sekitar pukul 08:00WIB masyarakat mulai 

berdatangan ke Punden Mbah Sayyid dengan membawa nasi dan lauk pauk 

serta kembang setaman dan kemenyan untuk mengikuti tradisi yang sudah 

diturunkan sejak jaman nenek moyang ini. Sesampainya mereka di Punden 

tersebut mereka langsung memberikan sesaji yang berupa kembang dan 

kemenyan yang di bawa dari rumah kepada juru kunci. Istri juru kunci (Kasih 

48 tahun) memisahkan antara kemenyan dan kembang yang di bawa pelaku 

dari rumah. Kemenyan dibakar oleh juru kunci untuk kembang diletakkan 

bersama bitingnya di dekat Punden untuk dijadikan sebagai sesaji. Sedangkan 

sesaji yang dipersiapkan oleh istri juru kunci yang berupa bubur merah putih, 

sirup, degan, sayur bening diletakkan di sebelah kanan persis Punden Mbah 

Sayyid. Selain membawa sesaji tersebut para pelaku juga memberikan uang 
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sekadarnya untuk sumbangan yang nantinya digunakan untuk memperbaiki 

Punden Mbah Sayyid.  

Setelah semua berkumpul di sana kemudian pelaku tradisi menunggu 

datangnya kepala desa untuk memberikan sambutannya. Ritual manganan tidak 

akan dimulai sebelum petinggi atau kepala desa datang untuk memberikan 

sambutannya. Setelah kepala desa datang maka pelaku segera meletakkanya 

nasi dan lauk pauknya di atas daun yang sebelumya sudah ditata pelaku tradisi 

sebelum kepala desa datang. Penataan daun tidak boleh terpisah antara daun 

yang satu dengan yang lain dalam satu baris. Hal ini sebagai lambang seperti 

shoft dalam shalat. Setelah semua selesai menata nasi dan lauk pauknya dan 

menutupnya kembali dengan daun maka manganan segera dimulai dengan 

adanya pembukaan yang disampaikan oleh pak Solikin (69 tahun), kemudian 

dari pak Sholikin dipersilahkannya kepala desa (Suyitno, 48 tahun) untuk 

memberikan sambutannya dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari 

juru kunci. 

Setelah selesai sambutan maka tahlil dilaksanakan secara bersama-sama 

oleh pelaku tradisi yang dipimpin juru kunci. Dalam tahlil pertama-tama 

membaca hadlarah yang ditujukan kepada Nabi junjungan yaitu Nabi 

Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Mbah Sayyid (Syekh 

Abdurrahman) dan semua masyarakat muslim dan muslimat. Setelah selesai 

membaca bacaan hadlarah maka dilanjutkan dengan membaca bacaan surat 

Yasin dan dilanjutkan dengan tahlil. Karena tahlil merupakan bacaan yang 
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harus dibacakan sebagai bentuk mendoakan kepada orang yang sudah 

meninggal. 

Pelaku tradisi kemudian membuka tutup nasi dan lauk pauk yang tadi 

sudah ditata setelah bacaan tahlil dan doa bersama selesai. Mereka kemudian 

secara bersama-sama makan disana sebagi bentuk ungkapan rasa syukur kepada 

Allah SWT karena sudah diberi nikmat yang tiada kiranya. Dan sebagai bentuk 

kekerabatan antara sesama masyarakat di desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaten Jepara. kemudian setelah mereka selesai makan bersama pelaku 

berusaha berebut biting dan kembang sesaji yang dibawa oleh pelaku. 

Kembang dan biting sesaji dipercaya akan membawa keberuntungan bagi yang 

mendapatkanya. Setelah selesai prosesi maka pelaku pulang kerumah masing-

masing dengan membawa makanan yang tadi dibawa karena tidak habis 

dimakan disana. 

Ritual manganan ini dilakukan untuk mengirim doa dan menjunjung 

tinggi atau memuliakan leluhur yaitu mbah Sayyid atau Syekh Abdurrahman. 

Akan tetapi semua itu tergantung dari niat masing-masing dari para peziarah 

karena setiap peziaah mempunyai suatu niat yang berbeda-beda pula misalnya : 

1. agar cita-citanya tercapai 

2. agar sembuh dari suatu penyakit 

3. agar bisa naik pangkat 

4. agar senantiasa dilancarkan rejekinya 

5. selamat dari segala fitnah 
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6. terhindar dari mara bahaya atau sebagai daful bala’ 

7. agar cepat dapat jodoh 

8. agar cepat dikaruniai keturunan 

9. agar dagangannya lancar bagi para pedagang. 

 Ratih (25 tahun) pelaku tradisi mengatakan  

“ kula mriki badhe nyuwun marang Allah supaya kula ndang diparingi 
keturunan, amarga mpun dangu anggenku emah-emah nanging dereng 
diparingi anak” Sumber data no 2 (pelaku/masyarakat). 
 
‘...saya ke sini untuk meminta kepada Allah supaya saya cepat dikaruniai anak 
karena sudah lama saya berumah tangga saya berumah tangga tapi belum juga 
dikaruniai anak…’ Sumber data no 2 (pelaku/masyarakat). 
 

Dalam tradisi manganan ada beberapa proses atau langkah-langkah 

yang harus dilakukan dari sebelum upacara tersebut dilakukan sampai selesai. 

Tahapan-tahapan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

4.2.3.1 Ritual Persiapan 

sebelum tradisi manganan dilakukan terlebih dahulu membentuk panitia 

yang terdiri dari beberapa perangkat desa. Panitia mempersiapkan peralatan 

yang akan digunakan dalam upacara tradisi manganan. Persiapan dilakukan 

pada hari kamis sore oleh panitia sekitar pukul 15:30-17:00. Panitia 

membersihkan tempat sekitar makam mbah Sayyid dan membuat tenda atau 

tratag di sekitar makam tersebut. Tenda tersebut yang akan digunakan oleh 

masyarakat untuk melaksanakan tradisi sebagai pelindung dari panasnya terik 

matahari. Setelah selesai melakukan tugasnya para panitia pulang untuk 
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bersiap-siap karena pada malam harinya para panitia akan melaksanakan 

tradosi di punden Mbah Sayyid. 

4.2.3.2 Ritual Istighosah 

Istighosah merupakan salah satu rangkaian prosesi ritual keagamaan 

yang menjadi bagian dari serangkaian ritual yang dilakukan dalam tradisi 

manganan. Ritual istighosah merupakan ritual keagaman yang didalamnya 

membacakan tahlil dan kalimat-kalimat thoyyibah. 

Ritual istighosah dilakukan istighosah dilaksanakan di Punden Mbah 

Sayyid di desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara pada hari kamis 

malam jumat pada pukul 21:00WIB sampai dengan pukul 23:00WIB. ritual ini 

diikuti oleh segenap perangkat desa, pemuka agama, dan juru kunci.  

Dalam tradisi ini yang memimpin doa-doa dan pembacaan kalimat 

thoyyibah adalah juru kunci dan salah seorang pemuka agama yang sudah 

ditunjuk oleh panitia.  

Sebagian panitia ada yang datang dengan membawa sedekah berupa 

nasi dan ingkung yang sudah dipersiapkan dari rumah. Nasi dan ingkung yang 

dibawa ini nantinya yang akan dimakan bersama-sama dengan yang lain yang 

tidak membawa nasi dan ingkung setelah cara isthigosah selesai.  

Sebelum istighosah dimulai terlebih dahulu para peserta yang mengikuti 

ritual ini berwudlu di sumur atau sungai yang terletak di sebelah punden atau 

makam mbah Sayyid. Berwudlu merupakan cara bagi umat Islam untuk 

menghilangkan hadas kecil, supaya dalam melaksakan ritual istighosah semua 
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dalam keadan suci dari hadas besar maupun kecil. Setelah selesai wudlu maka 

semua peserta istighosah memasuki makam Mbah Sayyid untuk melaksanakan 

ritual pembacaan istighosah. Selesai istighosah semua peserta keluar dari dalam 

makam menuju halaman makam. Panitia bekerja sama dalam menata tempat 

dan menggelar tikar untuk acara makan bersama. Setelah persiapan tempat 

selesai maka para peserta istighosah makan bersama nasi dan ingkung yang 

sudah dibawa oleh sebagian peserta istighosah. 

4.2.3.3 Acara Sambutan 

Acara sambutan merupakan suatu prosesi yang ada dalam serangkaian 

upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan 

Keling kabupaten Jepara. Acara sambutan dilaksanakan untuk menghormati 

para pelaku Tradisi manganan. Acara sambutan juga merupakan suatu tanda 

akan dilaksanakannya tradisi manganan. 

Sambutan dilaksanakan oleh dua orang yaitu sambutan yang dilakukan 

oleh kepala desa dan juru kunci. Sambutan dilaksanakan pada pukul 09:00 WIB 

sampai dengan pukul 10:00 sebelum acara tahlil bersama dilaksanakan di 

Punden Mbah Sayyid. Sambutan ketika manganan ada dua yang pertama dari 

kepala desa dan yang kedua dari juru kunci, sambutan tersebut berupa ucapan 

terimakasih dan mendoakan supaya desa Bumiharjo menjadi desa yang gemah 

ripah loh jinawi serta jauh dari fitnah dan musibah. 

Sambutan yang disampaikan adalah berupa ucapan terikasih kepada 

para peserta atau pelaku tradisi karena sampaikan sekarang masih mau 
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melaksanakan suatu adat atau tradisi yang berlangsung turun temurun dari 

jaman nenek moyang sampai sekarang. Serta meminta maaf apabila dalam 

pelaksanaan tradisi manganan masih banyak kekurangan dalam persiapannya. 

4.2.3.4 Ritual Tahlil Bersama 

Tahlil bersama merupakan serangkaian prosesi yang penting dalam 

tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumihrjo kecamatan Keling 

kabupaten Jepara. Tahlill dilaksanakan sesudah sambutan dan sebelum acara 

makan bersama dilaksanakan.  

Tahlil bersama dilaksanakan sekitar pukul 10:00WIB sampai pukul 

10:30 di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten 

Jepara. Ritual tahlil ini dilaksanakan bersama-sama oleh para pelaku tradisi 

manganan yang pelaksanaanya dipimpin oleh juru kunci atau pelawangan 

punden Mbah Sayyid. Tahlil bersama ini dilaksanakan dalam rangka berdoa 

agar memohon keselamatan bagi warga desa Bumiharjo. Jauh dari segala 

musibah dan fitnah, agar menjadi desa yang genah ripah loh jinawi dan lain 

sebagainya.  

Pembacaan tahlil merupakan serangkaian prosesi tradisi yang inti 

karena pembacaan tahlil merupakan suatu bacaan yang biasanya dibaca dalam 

berziarah kubur dan ditujukan pada orang yang sudah meninggal. Pertama-tama 

pembacaan tahlil ini membacakan hadlarah yang ditujukan kepada Nabi 

Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Mbah Sayyid (Syekh 

Abdurrahman, masyarakat muslim dan muslimat, dan selanjutnya bagi orang 
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yang memmpunyai hajat atau yang mempunyai uni atau nadzar). Setelah selesai 

hadlarah barulah juru kunci membacakan surat yasin dan kemudian dilanjutkan 

dengan membaca bacaan tahlil secara bersama-sama. 

Setelah acara tahlil selesai barulah semua masyarakat secara bersama-

sama makan bersama di Punden Mbah Sayyid dengan nasi dan lauk pauk yang 

sudah di bawa dari rumah. 

4.2.3.5 Ritual Manganan 

Ritual manganan atau yang disebut makan bersama dilaksanakan 

setelah selesai pembacaan tahlil atau pada pukul 10:30WIB sampai selesai kira-

kira pukul 11:00WIB. Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 

kecamatan Keling kabupaten Jepara. Manganan merupakan prosesi ritual yang 

dilakukan pada terakhir upacara tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid. 

Ritual ini dilakukan oleh semua pelaku upacara tradisi manganan. 

Setelah pembacaan tahlil selesai maka semua pelaku akan membuka nasi yang 

sudah ditaruh diatas daun dan kemudian ditutupi dengan daun juga sebelum 

acara sambutan dimulai. Setelah itu kemudian pera pelaku memakan makanan 

tersebut secara bersama-sama. Hal ini merupakan simbol kerukunan bagi 

masyarakat desa Bumiharjo dan tidak adanya perbedaan derajat terhadap semua 

umat di dunia, yang membedakan hanyalah tingkat ibadah dan ketakwaanya 

dalam beribadah. 

Jika makanan yang pelaku bawa tidak habis maka mereka akan 

membawanya pulang kembali untuk kemudian dimakan dirumah. Setelah 
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selesai memebereskan makanan yang mereka bawa maka mereka akan berebut 

kembang boreh atau kembang setaman dan biting yang tadinya dibawa dari 

rumah dan sudah didoakan disana oleh juru kunci karena dipercaya bisa 

mendatangkan berkah bagi siapa saja yang mendapatkannya. Jika untuk orang 

yang berdagang biting dan kembang setaman tadi dipercaya bisa menjadikan 

dagangannya laris, jika untuk anak gadis yang sulit mendapatkan jodoh itu bisa 

menjadikan anak gadis itu cepat bertemu dengan jodohnya dan lain-lain 

tergantung dari niat masing-masing kembang dan biting tersebut digunakan 

untuk apa. 

 
 
4.2 Simbol dan Makna dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

Adanya pelaksanaan sebuah tradisi pastinya tidak lepas dari makna-

makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Demikian halnya dengan tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid yang diketahui menggunakan simbol-

simbol yang terkandung dalam pelaksanaannya. Simbol-simbol yang 

terkandung dalam upacara pelaksanaan tradisi manganan tersebut berupa 

benda-benda yang dijadikan sebagai sesaji yang dipersembahkan pada leluhur. 

Semua sesaji atau simbol-simbol yang ada dalam pelaksanaan tradisi Manganan 

di Punden merupakan suatu media atau sarana untuk menunjukkan maksud dan 

tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut. 
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Simbol-simbol yang berupa sesaji yang dipersembahkan dalam tradisi 

manganan merupakan suatu bentuk penghormatan atau sarana untuk 

memuliakan leluhur karena sesaji yang dipersembahkan merupakan klangenan 

(kesukaan) leluhur. Selain sebagai sarana memuliakan leluhur simbol-simbol 

yang ada dalam tradisi Manganan juga mempunyai maksud yang tersirat. 

Tradisi Manganan merupakan suatu tradisi yang mempunyai makna erat 

bagi masyarakat pendukungnya. Ungkapan tersebut tersirat dalam simbol-

simbol yang terdapat di dalam pelaksanaanya. Adapun simbol-simbol yang 

terdapat di dalam pelaksanaan tradisi Manganan adalah sebagai berikut : 

a. bubur merah putih 

bubur merah putih merupakan bubur yang diolah dari beras dengan 

santan. Untuk warna putih tidak perlu ditambahi lagi apa-apa kecuali sedikit 

garam. Sedangkan untuk warna merah dari bubur warna putih tersebut 

diolah lagi dengan diberi tambahan gula merah. Bubur merah putih 

merupakan makna dari asal muasal terbentuknya manusia yang terbentuk 

dari sel telur yang berwarna merah dan dari sperma sang ayah yang 

berwarna putih. Unsur dari ibu tersebut terkandung dalam bentuk simbol 

bubur yang berwarna merah dan unsur dari ayah terkandung dalam bentuk 

simbol dari bubur yang berwarna putih. Manusia diciptakan oleh Allah 

melalui lantaran seorang Ayah dan Ibu.  

Dengan adanya proses tersebut hendaknya manusia selalu ingat 

bagaimana dulunya manusia itu diciptakan. Hal ini bisa dijadikan sebagai 



56 
 

 

pedoman hidup manusia untuk selalu menghormati orang tua dan selalu 

beribadah kepada Tuhan. 

b. daun berjajar 

Daun berjajar pada saat pelaksanaan tradisi Manganan terdapat suatu cara 

dalam menata alas untuk menaruh nasi dan lauk pauk yang dibawa oleh 

masyarakat. Daun yang biasa digunakan sebagai alas untuk menata nasi 

bisa menggunakan daun pisang atau daun jati, hal ini dimaksudkan karna 

daun jati dan daun pisang bentuknya yang lebar dan tidak mudah sobek. 

Dalam penataan daun tersebut haruslah berjajar tidak boleh terpisahkan 

antara yang satu dengan yang lainnya dalam satu baris. Simbol tersebut 

mengandung makna tentang tata cara umat muslim dalam melaksanakan 

shalat berjamaah. Sebelum shalat dimulai maka harus dibenahi dulu apakah 

shaf (barisan) dari makmum sudah benar atau belum.  

c. kembang setaman 

Kembang setaman merupakan hal yang harus ada pada saat 

pelaksanaan upacara tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid. Kembang 

setaman terdiri dari mawar putih, mawar merah, kanthil, melati dan 

kenanga. Mawar merah dan putih adalah simbol lelaki dan wanita, seperti 

bunga mawar yang mekar. Wanita disimbolkan dalam mawar merah, lelaki 

disimbolkan dalam mawar putih. Kanthil memiliki makna pemahaman 

‘kumanthil ana ing ati’. Dalam hal ini melambangkan adanya suatu 
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kepercayaan dalam diri manusia terhadap sang pencipta yang kemudian 

oleh manusia itu sendiri dilekatkan dalam hati. Melati adalah simbol dari 

makna ketulusan dan kesucian sebuah niat atau hajat. Melati di dalam 

pemahaman jawa memiliki arti 'mlaku ing pengati-ati’ artinya melangkah 

hidup dengan hati-hati. Kemudian kenanga memiliki makna sebagai 

‘minangka’ yang artinya sarana atau alat. Kembang setaman yang beraroma 

wangi ini melambangkan bahwa sebagai manusia hendaknya senantiasa 

menjaga keharuman nama baiknya. Bukan hanya sekedar menjaga nama 

baiknya saja namun juga nama baik orang tua, agama, bangsa, dan Negara. 

Hal ini dimaksudkan agar manusia senantiasa menjaga diri dari segala 

sesuatu serta dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang dapat merugikan 

diri sendiri sehingga dapat mengakibatkan harga diri atau nama baik dari 

manusia itu bisa jatuh. 

d. kemenyan 

Kemenyan merupakan suatu sarana permohonan pada saat orang 

memanjatkan doa dengan cara membakar kemenyan tersebut pada saat 

memanjatkan doa. Kemenyan merupakan sesuatu yang disuka oleh roh 

halus karena bau yang ditimbulkannya pada saat dibakar. Bau wangi yang 

ditimbulkan dipercaya oleh sebagian masyarakat pendukung adalah sebagai 

makanan yang enak bagi roh penunggu di sana sehingga apa yang 

diinginkan dapat dikabulkan. Masyarakat Jawa meyakini asap yang 
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menjulang tinggi ke atas pada saat pembakaran kemenyan merupakan 

sarana penyampaian doa yang dipanjatkan agar sampai kepada Tuhan. 

e. nasi dan lauk pauk 

Nasi dan lauk pauk yang dibawa oleh masyarakat pendukung pada 

saat pelaksanaan tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid merupakan 

suatu bentuk sebagai simbol atau lambang bahwa manusia tidak boleh lupa 

akan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai manusia yang beragama 

hendaknya senantiasa bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan 

yang berupa nikmat. Allah sudah memberikan nikmatnya berupa makanan 

dan minuman yang bisa dikonsumsi manusia setiap hari. Maka atas nikmat 

tersebut hendaknya disyukuri dengan cara berdoa dan bersodaqoh 

(bersedekah) kepada sesama manusia. Nasi atau lauk pauk yang dibawa 

tidak ditentukan isinya apa terserah dengan masyarakatnya karna nanti pada 

saat upacara manganan berlangsung nasi dan lauk pauk yang dibawa 

pendukung akan dicampur jadi satu antara yang satu dengan yang lain. 

Selain sebagai ungkapan rasa syukur pencampuran nasi dan lauk pauk 

antara satu dengan yang lain merupakan simbol kerukunan antara sesama 

warga masyarakat desa Bumiharjo. 

f. sayur bening 

Sayur bening merupakan suatu bagian sesaji yang ada dalam 

upacara Tradisi Manganan. Kata bening merupakan kata sinonim dari kata 

bersih. Hal ini dimaksudkan jika manusia sedang melakukan ibadah kepada 
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Tuhan maka hendaknya dalam keadaan yang bersih baik bersih jiwa 

maupun raga juga bersih dari suatu hadas yang besar maupun kecil. Sayur 

bening adalah sayur yang terbuat dari daun bayam. Daun bayam 

melambangkan kehidupan yang ayem tenterem artinya adalah kehidupan 

yang aman dan damai. 

h. Jadah Pasar 

Jadah pasar merupakan suatu makanan kecil yang ada dalam 

upacara tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid. Makanan kecil tersebut 

terdiri dari dua jenis jajan yang berupa makanan basah yang berupa wajik 

dan gemblong dan makanan kering yang lainnya berupa marning, peyek 

dan lainnya. Wajik dan gemblong merupakan makanan yang terbuat dari 

ketan, yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya, sifat wajik dan 

gemblong yang lengket merupakan simbol supaya erat dalam menjaga 

silaturrahim antara sesama warga. Jadah kecil merupakan suatu bentuk 

simbol dari hasil bumi yang berasal dari desa Bumiharjo. Adanya dua jenis 

makanan antara makanan basah dan makanan kering menunjukkan makna 

bahwa manusia itu hidup tidak sendiri dan pasti akan membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Jajan tersebut dipersembahkan kepada Mbah 

Sayyid agar dapat mendatangkan berkah dikemudian hari bagi masyarakat 

Desa Bumiharjo. 

i. Ingkung 
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Ingkung adalah masakan yang terbuat dari ayam yang dimasak utuh 

dengan dibumbu santan dan tidak pedas. Ingkung mempunyai makna 

‘linangkung’ yang berarti paling atau lebih hal ini melambangkan agar 

orang yang mengikuti tradisi manganan di Punden Mbah Sayyid dapat 

menjadi orang yang terpandang. Pemilihan ayam yang digunakan dalam 

pembuatan ingkung harus menggunakan ayam jantan, hal ini dikarenakan 

bukan hanya pada hal kejagoannya saja melainkan ayam jantan merupakan 

ayam yang paling sadar waktu, jika waktu tiba maka ayam jantan akan 

memberikan tanda dengan cara berkokok seperti yang dilakukakannya saat 

memberi tanda waktu fajar sudah datang. Ingkung melambangkan 

kepasrahan kepada Tuhan hal ini ditunjukkan dengan pembuatan ingkung 

yang dibuat dengan bentuk meringkuk seperti orang sedang sedang sujud. 

Hal tersebut merupakan makna bahwa manusia dihadapan Tuhan tidak ada 

apa-apanya, pasrah, dan harus bersujud dihadapan Tuhan karena hanya 

Tuhanlah yang Maha Kuasa.  

 

4.3 Fungsi Tradisi Manganan Bagi Masyarakat Desa Bumiharjo 

Tradisi manganan merupakan suatu tradisi yang berkembang dalam 

masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui lisan 

dan gerak isyarat. Tradisi ini dilaksanakan bertujuan untuk menghormati dan 

memuliakan seorang tokoh Islam yang menyebarkan agama di desa Bumiharjo. 

Tokoh Islam tersebut bernama Syekh Abdurrahman. Yang kemudian oleh 
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masyarakat desa Bumiharjo Syekh Abdurrahman dipanggil atau dikasih 

sebutan Mbah Sayyid karena beliu merupakan keturunan Arab dan penyebar 

agama sebagai waliullah (orang yang dikasihi oleh Allah). 

Tradisi Manganan merupakan perwujudan dari kebudayaan yang 

bersifat folklor. Karena tradisi ini disebarkan melalui lisan dan disertai dengan 

gerak isyarat. Tradisi merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang 

didalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat mendukung berkembangnya tradisi 

manganan. 

Bagi pelaku tradisi pelaksanaan tradisi ini diyakini dapat membawa 

berkah bagi masyarakat desa Bumiharjo. Selain itu pelaksanaan tradisi ini juga 

dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur yang sudah berjuang di desa 

Bumiharjo sehingga tercipta sebagi desa yang gemah ripah loh jinawi. Dalam 

suatu tradisi tentu saja ada fungsi yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

tersebut. Fungsi-fungsi yang terkandung dalam tradisi manganan bagi 

masyarakat pendukungnya adalah sebagai berikut. 

4.3.1 Sebagai sistem proyeksi 

Tradisi manganan merupakan suatu tradisi yang masih dilestarikan dan 

dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat desa Bumiharjo. Tradisi 

manganan memiliki fungsi sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai sarana 

pencerminan angan-angan suatu kolektif. Adanya tradisi Manganan di Punden 

Mbah desa Bumiharjo dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu angan-
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angan yang diharapkan yaitu untuk mencipatakan suatu kesatuan yang erat 

diantara sesama masyarakat.  

Warga desa Bumiharjo selaku pemilik sekaligus pelaksana tradisi 

Manganan berharap penuh dengan adanya Tradisi Manganan maka akan dapat 

menciptakan suasana yang dinamis dan harmonis. Adanya tradisi Manganan 

dimanfaatkan oleh warga desa Bumiharjo sebagai pewujud angan-angan untuk 

menciptakan suatu kebersamaan, sikap saling menghormati, serta mewujudkan 

suatu desa yang sejahtera sepenuhnya.  

4.3.2 Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga 

kebudayaan. 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid merupakan suatu tradisi 

yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya. 

Tradisi manganan diwariskan sejak jaman dahulu dari generasi ke generasi 

berikutnya melalui lisan dan gerak isyarat.  

Tradisi Manganan bagi masyarakat desa Bumiharjo selaku pemilik 

tradisi diakui sebagai suatu sarana atau alat untuk pengesahan pranata-pranata 

dan lembaga-lembaga kebudayaan. Pranata dalam tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid dimaknai sebagai sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi 

seperti adat istiadat dengan sistem norma yang mengaturnya, serta seluruh 

perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap tradisi memiliki pranata sosial sendiri-sendiri 

sesuai dengan konteks dinamika budaya yang bersangkutan.  
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Pranata-pranata dalam tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

ditunjukkan dengan masih berlangsungnya tradisi ini dari generasi ke generasi 

dengan tanpa mengurangi adat-istiadat, norma-norma yang berlaku, serta tata 

cara dalam pelaksanaanya baik berupa tindakan maupun sesaji yang diberikan 

kepada yang mbaureksa atau dhayang di desa Bumiharjo. Hal ini juga 

merupakan suatu pesan bagi generasi penerus hendaknya dapat menjaga dan 

melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang sebagai budaya daerah yang 

dilindungi. 

4.3.3 Sebagai alat pendidikan anak 

Tradisi manganan merupakan suatu tradisi yang berlangsung dari jaman 

dahulu dan diwariskan secara turun temurun dari genenari ke generasi 

berikutnya. Tradisi Manganan merupakan suatu tradisi yang didalamnya 

mengandung banyak pesan yang mendidik bagi masyarakat pendukungnya  

terutama sekali bagi anak dan remaja sebagai generasi penerus. Dalam 

pelaksanaan tradisi Manganan didalamnya terdapat berbagai bentuk nilai-nilai 

yang mendidik. Hal ini ditunjukkan dengan makna-makna simbol yang ada 

dalam sesaji. Tradisi manganan merupakan suatu tradisi yang didalamnya 

mengandung beberapa nilai yang mendidik. Nilai-nilai pendidikan tersebut 

diantaranya adalah nilai religi dan nilai sosial. Nilai religi yang terdapat dalam 

tradisi Manganan diantaranya adalah adanya tradisi manganan merupakan suatu 

bentuk sarana penghormatan kepada arwah leluhur yang bernama Syekh 

Abdurrahman atau yang biasa disebut dengan sebutan Mbah Sayyid, selian 
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sebagai sarana penghormatan terhadap leluhur, nilai religi dalam tradisi 

Manganan juga mengajarkan manusia agar senantiasa mau berdo’a dan 

bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita 

sebagai makhluknya, serta mengajarkan bahwa  dalam melakukan sesuatu 

hendaknya harus seimbang antara ikhtiar dan doa. Sedangkan nilai sosial yang 

terdapat dalam Tradisi Manganan diantaranya adalah mengajarkan manusia 

untuk bersikap saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa 

memandang status sosial karena manusia di hadapan Tuhan tidaklah apa-apa. 

Sikap kebersamaan yang ditunjukkan pada saat upacara tradisi manganan 

berlangsung juga merupakan bentuk dari nilai sosial yang bisa didapat dalam 

tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid. 

Keberadaan suatu tradisi sangatlah tergantung pada pendukungnya, jika 

pendukungnya tidak berusaha menjaga kelestariannya maka tradisi tersebut 

akan punah. Maka dari itu sebagai generasi penerus hendaknya tetap berusaha 

menjaga kelestarian tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid agar tetap utuh 

dan terjaga kelestariannya. 

4.3.4 Sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat  

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid merupakan suatu tradisi 

yang sakral dan syarat akan simbol-simbol yang di dalamnya mempunyai 

banyak makna. Makna-makna dalam tradisi Manganan tersebut melahirkan 

suatu fungsi yang kemudian dijadikan pedoman bagi masyarakat Bumiharjo 

untuk beraktifitas sehari-hari. 
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Salah satu fungsi yang terdapat dalam upacara tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid adalah sebagai alat pengawas norma-norma masyarakat. 

Norma-norma yang terdapat dalam upacara tradisi manganan dapat dilihat 

dalam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tradisi saat tradisi 

tersebut berlangsung. Diantaranya yaitu dengan memberikan sedekah dari 

sebagian rejeki kepada dhanyang yang bernama Mbah Sayyid yang dipercaya 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat desa bumiharjo dan juga 

kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Norma-norma yang ada dalam 

tradisi Manganan di punden Mbah Sayyid digunakan oleh masyarakat sebagai 

pedoman hidup untuk bertingkah laku sehari-hari yang bisa diwariskan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Norma-norma dalam tradisi Manganan yang 

dapat dijadikan pedoman dalam beraktifitas sehari-hari bagi masyarakat 

Bumiharjo diantaranya adalah norma adat, norma agama, norma tata cara, dan 

norma kesopanan (etika). 

4.3.5 Fungsi meningkatkan perasaan solidaritas  

Tradisi Manganan merupakan suatu beuntuk tradisi yang tidak bisa 

dilakukan oleh seseorang saja, tapi melibatkan semua warga desa Bumiharjo. 

Hal tersebut menunjukan bahwa tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

mempunyai peranan fungsi yang sangat kuat bagi warganya. Tradisi Manganan 

di Punden Mbah Sayyid diakui masyarakat berfungsi meningkatkan rasa 

solidaritas antara sesama warganya tanpa memandang adanya suatu perbedaan. 

Hal itu dibuktikan dengan persiapan yang dilakukan oleh warga dari sebelum 
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acara dilaksanakan sampai akhir acara yang dilakukan dengan cara bergotong 

royong. Warga desa Bumiharjo secara bersama-sama melakukan persiapan 

dengan mendirikan tenda yang akan digunakan pada saat upacara tradisi 

manganan dilangsungkan. 

Keterlibatan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan upacara tradisi 

manganan ini menunjukan adanya keterkaitan atau hubungan yang erat antara 

warga yang satu dengan warga lainya. Dengan adanya tradisi manganan ini 

maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteriteraksi 

sehingga dapat menimbulkan rasa solidaritas, kebersamaan, kesatuan, dan 

kesetiakawanan yang terjalin diantara masyarakat desa Bumiharjo. 

Rasa solidaritas dan kebersamaan juga dilihat dari bagaimana upacara 

tradisi manganan tersebut berlangsung terutama sekali pada saat masyarakat 

makan bersama dalam prosesi upacara tradisi yang terakhir. Nasi yang dibawa 

masyarakat pendukung dicampur jadi satu dengan yang lain. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya perbedaan sosial diantara semua warga. Manusia di 

hadapan Tuhan itu sama derajatnya yng bisa membedakan adalah ibadah dan 

tingkat ketakwaanya kepada Tuhan. 

 

4.5 Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Tradisi Manganan   

di Punden Mbah Sayyid 

Dalam setiap pelaksanaan tradisi pasti ada sesuatu hal yang dapat 

mendorong pelakunya melakukan ritual tardisi tersebut. Hal ini juga berlaku 
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dalam suatu tradisi yang berkembang di Desa Bumiharjo yang dinamakan 

Tradisi Manganan.  

Tradisi manganan berkembang turun temurun dari dulu dengan 

diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya melalui lisan. Tradisi tersebut 

masih bertahan sampai sekarang tidaklah luput dari adanya hal-hal yang 

mendorong tradisi manganan tersebut dilakukan. Hal-hal yang dapat 

mendorong terlaksananya tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara sampai sekarang diantara 

adalah :  

4.5.1 faktor kekerabatan 

Tata cara yang berlangsung dalam prosesi tradisi manganan sangat erat 

kaitannya dengan masyarakat pendukungnya. Tradisi manganan di Punden 

Mbah Sayyid tidak akan dapat bisa berjalan dengan perseorangan saja. Prosesi 

dalam Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid sangat melibatkan banyak 

orang. Artinya semua lapisan masyarakat desa Bumiharjo juga ikut berperan 

dalam upacara tradisi Manganan baik yang muda maupun tua, kaya atau 

miskin. 

Adanya tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid didorong oleh 

masyarakatnya untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis antara 

masyarakat yang satu dengan lainnya. Sehingga terciptalah suatu kekerabatan 

yang sangat erat hubungannya antara masyarakat yang satu dengan lainnya. 
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Pelaksanaan tradisi Manganan ini dijadikan sebagai suatu sarana untuk saling 

bersilaturahmi sehingga dapat menghasilkan suatu buah pikiran yang positif. 

4.5.2 faktor pendidikan 

Tradisi Manganan merupakan suatu tradisi yang didalamnya 

mengandung banyak pesan yang mendidik bagi masyarakat pendukungnya. 

Terutama sekali pagi remaja sebagai generasi penerus. Dalam pelaksanaan 

tradisi Manganan didalamnya terdapat berbagai bentuk nilai-nilai yang 

mendidik. Hal ini ditunjukkan dengan makna-makna simbol yang ada dalam 

sesaji diantaranya adalah sebagai sarana untuk mendidik agar manusia 

senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan nikmatnya kepada 

kita sebagai makhluknya. 

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid terdapat banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan. Hal ini bisa 

dijadikan sebagai suatu sarana untuk mendidik agar dalam melakukan sesuatu 

hendaknya harus seimbang antara ikhtiar dan doa. Karen amanusia tidak bisa 

lepas dari Tuhannya. 

Tradisi Manganan juga dimaksudkan agar kita sebagai manusia 

hendaknya saling menghargai antara yang satu dengan yang lain tanpa 

memandang status sosial. Karena manusia di hadapan Tuhan tidaklah apa-apa. 

Adanya pesan-pesan yang mendidik tersebut adalah sebagai factor 

masih terlaksananya Tradisi Manganan yang sudah berlangsung sejak lama ini. 
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4.5.3 faktor Kepercayaan 

Manusia tidaklah bisa lepas dari adanya suatu sistem religi atau 

kepercayaan. Faktor religi atau kepercayaan merupakan suatu faktor yang 

paling utama yang mendorong Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara ini masih berlangsung. Sistem 

kepercayaan ditunjukkan dengan adanya suatu kepercayaan apabila Tradisi ini 

dilakukan maka akan mendatangkan berkah bagi yang melaksanakannya dan 

apabila Tradisi ini dilanggar atau tidak dillaksanakan akan mendatangkan 

bencana atau musibah terhadap desa Bumiharjo. 

Kepercayaan yang berkembang di Desa Bumniharjo ini adalah faktor 

pendorong terlaksananya upacara tradisi ini. Tradisi Manganan dilaksanakan 

bukan hanya bertujuan sebagai penolak balak dan sebagai suatu kewajiban 

yang harus dilaksanakan masyarakat saja, namun semua tergantung niat 

masing-masing bagi pelaku yang datang melaksanakan tradisi tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab IV mengenai 

bentuk, fungsi, simbol dan makna, serta faktor-faktor pendorong terjadinya 

tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaten jepara, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

(1) Bentuk-bentuk tradisi yang berkaitan dengan upacara tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara 

ada lima yaitu : 1) ritual persiapan, 2) ritual istighosah, 3) acara sambutan, 

4) tahlil bersama, 5) ritual makan bersama.  

Simbol dan makna yang terkandung dalam upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaten Jepara terwujud dalam serangkaian prosesi dan sesaji yang 

diberikan pada saat acara tersebut berlangsung. Simbol dan makna tradisi 

yang terdapat dalam tradisi manganan yaitu simbol bubur merah dan putih 

mempunyai makna tentang asal muasal diciptakannya manusia, simbol 

daun berjajar mempunyai makna tentang tata cara orang muslim melakukan 

shalat berjamaah, simbol kembang setaman yang terdiri dari bunga mawar 

merah dan putih, kanthil, kenanga, dan melati bermakna tentang keharusan 
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manusia untuk menjaga nama baik, simbol kemenyan mempunyai makna 

sebagai sarana seseorang untuk memanjatkan doa, simbol nasi dan lauk 

pauk mempunyai makna sebagai ungkapan rasa syukur nikmat kepada 

Tuhan, simbol sayur bening mempunyai makna tentang seseorang harus 

bersih jiwa dan raga ketika beribadah, simbol jadah pasar yang terdiri dari 

makanan basah dan kering bermakna bahwa manusia hidup itu saling 

melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan menjelaskan bahwa 

manusia hidup tidak bisa sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, dan 

simbol ingkug mempunyai makna manusia di hadapan Tuhan harus 

bersujud. 

(2) Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid masih berkembang sampai 

sekarang karena mempunyai fungsi dan pengaruh besar bagi masyarakat 

pendukungnya. Fungsi Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

bagi masyarakat pendukungny antara lain : 1) sebagai sistem proyeksi , 2) 

sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, 

3) sebagai alat pendidikan anak, 4) sebagai alat pemaksa dan pengawas 

norma-norma masyarakat, dan 5) fungsi meningkatkan perasaan solidaritas. 

 (3) faktor-faktor yang mendorong adanya tradisi manganan di Punden Mbah 

Sayyid ada lima yaitu : 1) faktor kekerabatan, 2) faktor pendidikan, dan 3) 

faktor religi. 

 

5.2 Saran 
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 Bagi pemerintah hendaknya memberikan dukungan kepada adanya 

tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid. Adanya tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid dapat dijadikan sebagai aset budaya daerah agar tidak 

punah dengan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia seiring 

dengan bergantinya jaman ke era globalisasi. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

a) Tujuan : 

1) Untuk mengetahui perilaku masyarakat pendukung Upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid. 

2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk Upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid bagi masyarakat pendukungnya.  

3) Untuk mengetahui simbol dan makna tradisi dalam Upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid bagi masyarakat pendukungnya. 

4) Untuk mengetahui fungsi Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid.bagi masyarakat pendukungnya. 

5) Untuk mengetahui faktor pendorong yang membuat masyarakat 

Bumiharjo tetap melakukan Upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid. 

b) Hal-hal yang Diamati  

1) Mengamati desa Bumiharjo sebagai lokasi pelaksanaan  Upacara 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid yang meliputi kondisi 

geografis, tingkat pendidikan, religi yang dianut, dan mata pencaharian, 

Hal ini didapat dari hasil observasi data tertulis monografi desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

2) Pengamatan Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa 

Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara terdiri dari : 

a. Mengikuti dan mengamati pelaksanaan Upacara Tradisi Manganan 

di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara dari awal sampai akhir. 
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b. Mengamati masyarakat pelaku Upacara Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Keling kecamatan Keling kabupaten 

Jepara. 

c) Pelaksanaan Pengamatan  

1) Mengamati lingkungan fisik dari Tradisi Upacara Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten 

Jepara. 

2) Mengamati lingkungan sosial masyarakat desa Bumiharjo dan 

masyarakat pendukung tradisi yang sedang menjalankan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Keling Kabupaten Jepara. 

3) Mengamati interaksi antar masyarakat yang sedang menjalankan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

kabupaten Jepara. 

4) Mengamati dan mengikuti pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid  

5) Mengamati masyarakat yang terlibat dalam Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

a) Tujuan 

Untuk menambah kelengkapan data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo 

kecamatan Keling kabupaten Jepara. 

b) Pembatasan 

Dokumentasi dalam penelitian Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara digunakan 

untuk membatasi bentuk penyajian dalam rangka mengkaji bentuk, simbol 

dan makna, fungsi, serta faktor pendorong dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid desa Bumiharjo kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara Adapun pembatasan ini mencakup : 

a. Peta lokasi 

b. Pengambilan foto pada saat pelaksanaan Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid.  

c. Rekaman wawancara dengan Recorder dan buku catatan pada saat di 

lapangan. 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 1. Tujuan  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid. 

2. Untuk mengetahui simbol dan makna Upacara Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid. 

3. Untuk mengetahui fungsi Upacara  Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid. 

4. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong Upacara Tradisi Manganan 

di Punden Mbah Sayyid. 

2. Pembahasan 

Pelaksanaan upacara pada Upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid. peneliti membatasi pertayaan antara lain: 

1. Bentuk-bentuk Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid. 

2. Simbol dan makna Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid 

bagi masyarakat pendukungnya. 

3. Fungsi dalam Upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid. 

4. Faktor-faktor pendorong dalam Upacara Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid. 

3. Daftar informan 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Pekerjaan   : 

4. daftar pertayaan: 

a. Juru Kunci 
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1. Bagaimana asal-usul dilaksanakan Tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid? 

2. Apa saja bentuk-bentuk ritual yang ada dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

3. Apa tujuan dilaksanakannya Tradisi Manganan di Punden Mbah 

Sayyid? 

4. Perlengkapan apa saja yang harus ada dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

5. Apa makna dari simbol-simbol yang ada dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid?  

6. Adakah suatu sesaji yang diinginkan oleh masyarakat, kalau ada 

kenapa masyarakat menginginkannya? 

b. Panitia 

1. Persiapan apa saja yang dilaksanakan sebelum upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid dimulai? 

2. Apa fungsi dari Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

3. Apa faktor-faktor pendorong sehingga pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid tetap dilaksanakan? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid? 

c. Masyarakat dan pengunjung 

1. Bagaimana cerita asal usul dilaksanakannya Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid? 

2. Apa yang melatar belakangi saudara datang dan mengikuti upacara 

Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

3. Apa anda pernah bernadzar di Punden Mbah Sayid? 

d. Pedagang 
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1. Apa yang melatar belakangi saudara berjualan pada saat 

pelaksanaan upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

2. Apakah pada saat pelaksanaan tradisi ini sebelumnya saudara juga 

berjualan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

Lampiran 4    

HASIL WAWANCARA 

 
a. Juru Kunci 
 
1) Bagaimana asal usul adanya Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘…tradisi manganan kuwi dianakake kanggo mulyakake lan ngurmati jasa-
jasane leluhur yaiku Mbah Sayyid kang wis ngajarake agama Islam ing 
desa Bumiharjo. Jeneng Asline Mbah Sayyid iku Syekh Abdurrahman. 
Diundang Mbah Sayyid amarga dheweke kuwi keturunan saka Arab kang 
nyebaraake agama Islam. Mula kuwi sakwise Mbah Sayyid seda saben 
tahun dianakake tradisi manganan tujuane kanggo ngenang jasa-jasane lan 
mulyakake dheweke. Asale biyen dianakake nalika Mbah Sayyid 
matangpuluh, pas nyatus ya uga dianakake nganti mendak lan sakteruse 
nganti saiki Manganan kuwi isi tetep dilaksanakake saben taune kanggo 
mulyakak Mbah Sayid’. 

 
‘…Tradisi Manganan dilaksanakan untuk memuliakan dan menghormati 
jasa-jasa leluhur yaitu Mbah Sayyid yang sudah mengajarkan agama Islam 
desa Bumiharjo. Nama asli Mbah Sayyid adalah Syekh Abdurrahman. 
Gelar nama Mbah Sayyid diberikan pada beliau karena beliau adalah salah 
seorang keturunan Arab yang menyebarkan agama Islam. Karena itulah 
setelah meninggalnya Mbah Sayyid tiap tahunnya dilaksanakan tradisi 
manganan yang tujuannya untuk mengenang jasa-jasanya dan menghormati 
beliau. Semula dulu dilaksanakan pada saat empat puluh harinya untuk 
mengirim doa pada beliau kemudian acara ini juga dilaksanakan pada saat 
keseratus harinya. Setelah beliau mendak atau satu tahunnya acara ini juga 
masih dilakukan dan seterusnya setiap tahun acara ini dilaksanakan’. 

 
2) Apa saja bentuk-bentuk ritual yang ada dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘...bentuk-bentuke kuwi ana istighosah sing dileksanakake bengi 
sakdudurunge Manganan. Istighosah dilaksanake malem jum’at jam 
sanganan nganti jam sewelas bengi, sing istighosah kuwi mung perangkat-
perangkat desa, juru kunci, lan pemuka agama. Jum,at isuk sakdurunge 
manganan mengko ana acara sambutan, sambutane ana loro sing sepisan 
saka petinggi sing ping pindho saka juru kunci, sakbare sambutan ana 
maneh acara tahlil, lha bar tahlil kuwi mau terus acara mangan-mangan 
bareng-bareng’. 
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‘...bentuk-bentuknya itu ada istighosah yang dilaksanakan pada malam hari 
sebelum upacara Manganan. Istighosah dilaksanakan pada malam jumat 
jam sembilan sampai jam sebelas malam, yang mengikuti istighosah itu 
hanya perangkat-perangkat desa, juru kunci, dan pemuka agama. Jumat 
pagi sebelum Manganan nanti ada acara sambutan, sambutannya ada dua 
yang pertama oleh juru kunci dan yang kedua oleh juru kunci. Setelah 
sambutan adalagi acara tahlil. Setelah tahlil itu ada acara makan-makan 
bersama-sama’. 

 

3) Apa tujuan dilaksanakannya Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘...tradisi Manganan dianakake yo kanggo ngurmati leluhur, kanggo 
mengenang jasa-jasane Mbah Sayyid, uga kanggo mulyakake Mbah Sayyid 
amarga piyambake kuwi Waliullah kang wis ngajarake agama Islam ing 
desa iki uga kanggo tolak balak saka sekabihane musibah lan fitnah’. 

 
‘...tradisi Manganan dianakake ya untuk menghormati leluhur, untuk 
mengenang jasa-jasanya Mbah Sayyid, juga untuk memulyakan Mbah 
Sayyid karena beliau adalah Wali Allah yang sudah mengajarkan agama 
Islam di desa ini juga untuk tolak balak dari segala musibah dan fitnah’. 

 
4) Perlengkapan apa saja yang harus ada dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘...perlengkapane kuwi kudu ono bubur abang putih, menyan, kembang, 
jangan bening, sirup, dekem, lan liya-liyane, barang-barang kuwi mengko 
sing dienggo kanggo sesajen’. 
 
‘...perlengkapannya harus ada bubur merah putih, kemenyan, kembang, 
sayur bening, sirup, ingkung, dan lain-lain, barang-barang tersebut nantinya 
yang dipakai untuk sesaji’ . 

 

5) Apa makna dari simbol-simbol yang ada dalam pelaksanaan Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘...simbol-simbol ing tradisi Manganan kuwi ana akih lan duweni makna 
dhewe-dhewe, salah sjine sesajen sing wernane ana bubur abang putih, 
sirup, sayur bening, kuwi klangenane Mbah Sayyid utawa sing disenengi 
Mbah Sayyid nalikane isih gesang, sesajen mau dadi bentuk kanggo 
ngurmati lan mulyakake leluhur’. 
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‘...simbol-simbol dalam Tradisi Manganan itu ada banyak dan mempunyai 
arti sendiri-sendiri, salah satunya sesaji yang jenisnya berupa bubur merah 
putih, sirup, sayur bening merupakan kesukaan dari Mbah Sayyid pada saat 
beliau masih hidup. Sesaji tersebut sebagai bentuk sarana untuk 
menghormati dan memulyakan leluhur’. 
 

6) Adakah suatu sesaji yang diinginkan oleh masyarakat, kalau ada kenapa 

masyarakat menginginkannya? 

‘...ana, nalikane manganan selesai biasane wong-wong pada ngrebutake 
biting lan kembang sing dienggo sesajen, biting lan kembang mboreh kwi 
dipercaya bisa nekakake berkah kanggo sapa wae lan digunakake kanggo 
apa wae. Yen kanggo wong dodol biting lan kembang mau dipercaya bisa 
ndadekake dagangane laris, yen kanngo prawan sing durung utawa angel 
oleh jodho kuwi bisa marake prawan mau cepet ketemu jodhone lan sak 
liyane gumantung ana ing niyate dhewe-dhewe kembang lan biting kuwi 
meh dienggo apa’. 

 
‘...ada, ketika tradisi Manganan selesai biasanya masyarakat saling 
memperebutkan biting dan kembang setaman itu dipercaya dapat 
mendatangkan berkah bagi siapa saja dan untuk apa saja. Jika untuk orang 
berdadang biting dan kembang setaman tadi dipercaya bisa menjadikan 
dagangannya laris, jika untuk anak gadis yang sulit mendapatkan jodoh itu 
bisa menjadikan anak gadis itu cepat bertemu dengan jodohnya dan lain-
lain tergantung dari niat masing-masing kembang dan biting tersebut 
digunakan untuk apa’. 

 
 
b. Panitia (Perangkat Desa) 
 
1) Persiapan apa saja yang dilaksanakan sebelum sebelum upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid dimulai?  

‘…sakdurunge manganan diwiwiti panggonan sing dienggo manganan 
diresiki disik, suket-sukete diresiki, kabeh perlengkapan disiapake termasuk 
ngedekake tratag supaya nalika manganan diwiwiti sing melu manganan 
ora pada kepanasan’ .  

 
‘…sebelum manganan dimulai tempat yang dipergunakan untuk upacara 
manganan dibersihkan dulu, rumput-rumputnya debersihkan, semua 
perlengkapan disiapkan termasuk mendirikan tenda supaya masyarakat 
yang mengikut tradisi manganan tidak kepanasan’. 
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2) Apa fungsi dari Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘…fungsi tradisi Manganan ing punden Mbah Sayyid kuwi kanggo ngalap 
berkah, ngucap syukur marang Gusti, ngurmati para leluhur,mulyakake 
leluhur, lan ndadekake gotong royong lan bebarengan’. 
 
‘…fungsi tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid adalah untuk 
mendapatkan berkah, mengucapkan syukur terhadap Tuhan, menghormati 
para leluhur, memulyakan leluhur, dan gotong royong dan kebersamaan’. 
 

3) Apa faktor-faktor pendorong sehingga pelaksanaan Tradisi Manganan di 

Punden Mbah Sayyid masih tetap dilaksanakan. 

‘...akih, anane tradisi iki yo merga upacara tradisi manganan iki kan 
budaya jawa sing kudu diuri-uri, kajaba kuwi anane tradisi manganan yo 
bisa ndadekake rakete hubungane antarane kabeh tangga sing biyen asale 
ora kenal amarga omahe adoh bisa dadi kenal amarga ketemu pas 
Manganan. Ana maneh anane tradisi iki bisa ndadekake pelajaran kanggo 
para enom-enoman supaya bisa tetep nguri-nguri tradisi iki’. 
 
‘…banyak, adanya tradisi ini karena upacara tradisi Manganan merupakan 
budaya jawa yang harus dilestarikan, selain itu adanya tradisi manganan 
juga bisa menjadikan hubungan antara sesama tetangga bisa lebih dekat, 
yang dulunya tidak kenal karena rumahnya jauh bisa menjadi kenal karena 
bertemu pada saat Manganan. Ada lagi, adanya tradisi ini bisa menjadikan 
pelajaran bagi remaja supaya tetap bisa melestarikan tradisi ini’. 
 

4) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid? 

‘...sing terlibat yo kabeh masyarakat desa Bumiharjo, yo perangkat-
perangkat, juru kunci, pemuka, lan kabeh masyarakat desa Bumiharjo’. 
 
‘...yang terlibat ya seluruh masyarakat desa Bumiharjo, ya perangkat-
perangkat, juru kunci, pemuka agama, an seluruh masyarakat desa 
Bumiharjo’. 
 

c. Masyarakat dan Pengunjung 
 
1) Bagaimana cerita asal usul dilaksanakannya tradisi Manganan di Punden 

Mbah Sayyid? 
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“... asal usul anane crita Manganan kuwi biyen saka anane tokoh Ulama’ 
sing jenenge Mbah Sayyid.  Mbah Sayyid kuwi asale saka Jawa Timur. 
Mbah Sayyid kuwi muride Sunan Gresik kang diutus kanggo nyebarake 
agama Islam ning pesisir kulon karo numpak perahu ning arah kulon. 
Asale diutus ning desa Bondo kecamatan Bangsri kabupten Jepara nanging 
sakdurunge Piyambake tekan Bondo perahuni kegawa ombak lan ndarat 
ning pesisir Desa Bumiharjo lan akhire nyebarake agama Islam ing desa 
Bumiharjo kecamatan Keling kabupaten Jepara. priyayine sing alus lan 
bijaksana ndadekake Mbah Sayyid disenengi warga masyarakat desa 
Bumiharjo lan gampang narik perhatiane masyarakat kanggo melu karo 
ajarane. Sahingga akih wong-wong pada teka ngaji karo Mbah Sayyid, 
mula kanggo ngurmati lan ngenang jasa-jasane dianakake tradisi sing 
diarani Tradisi Manganan..”  

 
‘...asal usul adanya cerita Manganan itu dulunya berasal dari adanya 
seorang tokoh Ulama yang namanya Mbah Sayyid. Mbah Sayyid berasal 
dari Jawa Timur. Beliau adalah murid dari Sunan Gresik yang diutus untuk 
menyebarkan agama Islam di daerah barat dengan berlayar ke arah barat. 
Semula beliau diutus menyebarkan agama di desa Bondo kecamatan 
Bangsri Kabupaten Jepara. Namun sebelum beliau sampai kedaratan desa 
Bondo, perahu beliau terdampar di Desa Bumiharjo sehingga beliau 
akhirnya menyebarkan agama di sana. Sikapnya yang santun dan lemah 
lembut membuat beliau disukai orang di Desa Bumirarjo dan dengan 
mudah masyarakat di sana mengikuti ajarannya. Sehingga banyak 
masyarakat yang selalu berdatangan padanya untuk berguru atau belajar 
agama padanya, maka dari itu untuk menghormati dan mengenang jasa-
jasanya diadakan sebuah tradisi yang dinamakan Tradisi Manganan...’ 
 

2) Apa yang melatar belakangi saudara datang dan mengikuti upacara Tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

‘...kula mriki badhe nyuwun marang Gusti Allah supaya kula ndang 
diparingi keturunan, amarga mpun dangu anggenku emah-emah nanging 
dereng diparingi anak’. 
 
‘...saya ke sini untuk meminta kepada Gusti Allah supaya saya cepat 
dikaruniai keturunan karena sudah lama saya berumah tangga, namuni 
belum juga dikaruniai anak’. 
 

3) Apakah ada mitos yang berkembang yang berkaitan dengan adanya tradisi 

Manganan di Punden Mbah Sayyid? 
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‘...ana, punden Mbah Sayyid kuwi asale panggonane Mbah Sayyid tapa lan 
dadi panggonan kanggo ngubur Mbah Sayyid nalika seda. Mula 
panggonan iku bisa mandi anggene ndonga ning kana. Yen ana wong 
duweni kekarep terus ngomong yen kekarepane mau diijabahi dening Allah 
bakal nadzar manganan ing Punden Mbah Sayyid kekarepane mau 
biyasane bisa kelakon tenan’.  
‘...ada, punden Mbah Sayyid  itu dulunya adalah tempat pertapaan Beliau 
dan jadi tempat untuk menguburkan beliau setelah beliau wafat. Makanya 
tempat tersebut bisa manjur jika berdoa di sana. Jika ada orang mempunyai 
keinginan terus bernadzar jika keinginan tersebut dijawab atau dikabulkan 
Allah maka akan selamatan Manganan di Punden Mbah Sayyid itu biasanya 
dapat terpenuhi’. 
 

4) Apa anda pernah bernadzar di Punden Mbah Sayyid? 

‘...nate, rumiyen kula nate nadzar yen mak’ku saras mangke kula selametan 
manganan ten Pundene Mbah Sayyid, lha let sediluk mak’ku saras yo kula 
lajeng Manganan ten Pundene Mbah Sayyid pas dinten jum’at wage’. 
 
‘...pernah, dulu saya pernah bernadzar jika ibuku sembuh nanti saya 
selamatan Manganan di Punden Mbah Sayyid, lha tidak lama kemudian 
ibuku sembuh lalu saya Manganan di Punden Mbah Sayyid pada hari jumat 
wage’. 
 

d. Pedagang 

1. Apa yang melatar belakangi saudara berjualan pada saat pelaksanaan 

upacara Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid? 

“…Yo ngeneki aku bisa ngedol kembang boreh sing tak tandur ning omah 
kan lumayan bisa kedol. Yen ora ana manganan ing Pundene Mbah Sayyid 
kan aku ora bisa ngedol kembangku. Paling-paling ngedole ning pasar tak 
titipke mbakyuku. Entuke yo sithik, yen tak dol nik kene kan lumayan tak dol 
dhewe dadi yo mayan untunge. Terus maneh sekalian aku yo bisa melu 
manganan lan bisa ndadekake berkah kanggoku” Sumber data no 11 
(pelaku/masyarakat). Sumber data no 17 (pedagang). 
‘…ya seperti ini, saya bisa menjual kembang setaman yang saya tanam 
dirumah kan lumayan bisa terjual. Kalau tidak ada manganan di Punden 
Mbah Sayyid kan saya tidak bisa menjualnya. Paling-paling jualnya ke 
pasar saya titipkan ke kakakku. Dapatnya pun sedikit, jika saya jual di sini 
kan lumayan saya jual sendiri jadi untungnya juga lumayan. Terus saya 
juga bisa ikut manganan dan bisa mendatangkan berkah untukku..’  
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2. Apakah pada saat pelaksanaan tradisi ini sebelumnya saudara juga 

berjualan? 

’....yo mbak, angger ono manganan ning kene mesti aku dodol terus, 
amarga lumayan mbak batine, iso mremo-mremo sitik, dadi yo iso entuk 
untung rada akeh ketimbang dodolan biasane...’ 
 
’...ya mbak, setiap ada manganan di sini pasti saya berjualan terus, karena 
lumayan mbak untungnya, bisa menaikan untuk sedikit, jadi ya bisa dapat 
untuk sedikit lebih dari pada jualan biasanya...’ 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

No Nama Usia Pekerjaan Alamat 

1 Ali Rozi 66 tahun Juru Kunci Ds. Bumiharjo 

2 Nur Sasi 46 tahun Wiraswasta Ds. Bumiharjo 

3 Marhadi 4 8tahun Wiraswasta Ds. Bumiharjo 

4 Tikno 54 tahun PNS Ds. Bumiharjo 

5 Wahyu 29 tahun Guru Ds. Bumiharjo 

6 Kartem 68 tahun Petani Ds. Bumiharjo 

7 Keminah 40 tahun Petani Ds. Bumiharjo 

8 Ratih 25 tahun Wiraswasta Ds. Balong 

9 Mustambek 38 tahun Pedagang Ds. Bumiharjo 

10 Kasturi 51tahun Pedagang Ds Keling Bono 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI TRADISI MANGANAN 

 
Gambar 1. foto makam Mbah Sayyid (Syekh Abdurrahman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Foto saat pelaksanaan ritual Istighosah 
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Gambar 3. Foto pedagang yang berjualan pada saat pelaksanaan tradisi 
Mangaanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Foto Juru Kunci saat membakar kemenyan 
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Gambar 5. foto petinggi pada saat memberikan sambutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. foto juru kunci pada saat memberikan sambutan 
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Gambar 7. foto masyarakat saat pelaksanaan tradisi Manganan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. foto masyarakat saat berebut biting dan kembang 
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