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ABSTRAK 

 

ANALISIS FUNGSI PERLENGKAPANKACAR-KUCUR DALAM 

UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA DI KELURAHAN 

YOSOMULYOKECAMATAN METRO  PUSAT 

 

Oleh 

Yuni Lutfiani Latifa 

1413033073 

 

Salah satu kelengkapan perkawinan adat Jawa adalahkacar-kucur, yaitu 

mengucurkan hasil bumi yang dibungkus kain sindur kepangkuan sang istri yang 

juga dialasi kain sindur.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalahapa saja 

fungsiyang terdapat pada perlengkapankacar-kucur?Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui fungsi yang terkandung pada perlengkapankacar-kucur.Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutika dengan 

pendekatan kualitatif.Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan kacar-kucurmerupakan pertanggung jawaban suami 

kepada keluarga untuk mencari nafkah secara material.Perlengkapan kacar-

kucurterdiri atas unsur(1)tanaman (dlingo, kembang setaman, padi, beras, kedelai, 

jagung, kacang panjang, kacang merah dan kacang hijau, petanen)berfungsi 

sebagai harapan doa untuk diberikankeberkahanserat kebahagiandan mengadung 

nilai kereligiusan(2)tanah liat(klemuk)berfungsi sebagai aturan dalam mengelola 

keuangan serta mengandung nilai vital(3)kain (sindur)berfungsi sebagai ikatan 

kasih sayang pengantin dan mengandung nilai kesetian, moral dan kejujuran 

(4)logam (uang koin)berfungsi sebagai simbol rejeki suami atas kelancaran rezeki 

dan mengandung nilai vital. Warna (1)merah bermakna darah bayi (2)coklat 

bermakn bumi dan tanah, (3)kuning bermakna kemakmuran, perasaan bahagia dan 

bumbu kehidupan, (4)hijau bermakna kesuburan dan cita-cita, (5)putih bermakna 

kesucian dan kemurnian hati, (6) orange bermakna kreatifitas, (7)perak bermakna 

kesejahteraan dan prestige.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalahkacar-kucurpenting untuk dilakukan 

karena terdapat mitos yang berhubungan dalam berumah tangga sehingga tahapan 

ini selalu dilakukan ketika menikah menggunakan adat Jawa. Selain sebagai 

perantara atau penghubung doakepada Sang pencipta, kacar-kucurdijadikan 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada pengantin yang berkaitan 

dengan nilai. 

Kata Kunci: Fungsi, Kacar-Kucur, Perkawinan, Perlengkapan  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan sangaterathubungannyadengan masyarakat. Dalam budaya yang 

diciptakan masyarakat terdapat perlengkapanyang menjadi bagian dalam 

sebuah upacara adat maupun tradisi yang dijadikan sebagai perantara dalam 

komunikasi baik secara verbal maupun non verbal. Kebudayaan sendiri  adalah 

sebuah sistem  yang tercipta dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Koentjaraningrat dalam 

Yad Mulyadi  (1999:21), seorang ahli antropologi Indonesia, yang mendefinisikan 

budaya sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang 

dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya 

dengan cara belajar.  

Hasil dari kebudayaan manusia sebagai hasil dari tingkah laku atau hasil kreasi 

manusia, memerlukan alatpenghantar untuk menyampaikan maksud atau pesan 

yangterkandung di dalamnya. Alat pengantar budaya manusia itudapat berbentuk: 

bahasa, benda, warna, suara,tindakan yang memiliki fungsi maupun 

makna.Perlengkapan yang digunakan dalam upacara adat dapat dijadikan sebagai 

alat komunikasi karena terkandung makna yang bersifat subyektif. 

 



2 

Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa kareana itu 

perlengkapan yang digunakan dalam upacara adat  memiliki perbedaan, 

tergantung dari kebudayaan yang dihasikan setiap suku.Koentjaraningrat 

(2009:215) mengatakan bahwa suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang 

terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan Kebudayaan”, sedangkan 

kesadaran dan identitas tadi sering kali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh 

kesatuan bangsa juga. Keberagaman suku yang ada di Indonesia menciptakan 

berbagai jenis budaya yang berkembang pada masyarakat pendukungnya yang 

dapat dijadikan sebagai aset kekayaan budaya Indonesia.  

Suku Jawa, memiliki kebudayaan yang sangat beranekaragam mulai dari tarian 

daerah, lagu daerah, rumah adat, bahasa dan upacara-upacara adat. Masyarakat 

Jawa dalam menjalani kehidupannya mengungkapkan perasaan dan perilakunya 

denganmengaitkannya pada hal-hal yang bersifat kejawen.Kebiasaan-

kebiasaanyangdilakukannyaseringkalidituangkandalambentukupacara-upacara. 

Dalam upacara tersebut perlengkapan sangat berperan didalamnya.  

Upacara-upacara adat yang ada pada suku Jawa dimulai dari upacara sebelum 

kelahiran, upacara sesudah kelahiran, upacara perkawinan hingga upacara 

kematian.Hal tersebut menandakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut 

tentang perkembangan hidup manusia perlu dilakukan sebuah upacara adat 

sebagai tanda syukur kepada sang pencipta, karena setiap kelompok masyarakat 

kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai 

macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul. 
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Upacara perkawinan merupakan salah satu upacara yang harus direncanakan 

dengan baik, yang masing-masingpelaksanaannya memiliki makna 

tertentuyangmerepresentasikan harapan masyarakat Jawaterhadap kehidupan 

mereka kelak.Selain ituada banyak sekali yang harus dipersiapkan mulai dari 

pemilihan hari yang baik sampai meramalkan nasip pengantin kedepannya atau 

orang jawa sering menyebutnya dengan istilah weton dan yang tak kalah penting 

adalah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk terlaksananya upacara 

perkawinan. Menurut H. Hariwijaya(2004:7) weton adalah perhitungan hari lahir 

kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon 

menantu diterima atau tidak.  

Upacara perkawinan bukan hanya sekedar pesta, tetapi acara perkawinan adalah 

acara yang saling berhungan antara satu dengan yang lain. Dimulai dari tahap pra 

perkawinan, prosesi perkawinan hingga pasca perkawinan. Didalam prosesi 

perkawinan ada sebuah acara yang dinamakan dengan Kacar-kucur. Kacar-kucur 

melambangkan tanggung jawab suami kepada istri melalui pemberian secara 

material. Beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Yosomulyo 

Kecamatan Metro Pusat masih melaksanakanKacar-kucur sebagai salah satu 

prosesi didalam upacara perkawinan. Mereka beranggapan bahwa jika sebuah 

keluarga akan melangsungkan perkawinan secara adat Jawa maka kacar-kucur 

tidak boleh ditinggalkan atau dilewatkan karena hal tersebut bagian dari 

perkawinan adat Jawa yang diibaratkan sebagai sebuah rantai yang saling berkitan 

dalam tahapan perkawinan, yang jika dilewatkan maka dinilai kurang afdol dan 

dipercayai akan ada dampak yang nantinya berpengaruh pada keluarga 

pengantin.Selain itu, terdapat mitos bahwa jika seseorang melakukan perkawinan 
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secara adat dan menggunakan kacar-kucur maka dipercaya keluarga tersebut akan 

selalu diberikan rezeki yang melimpah.   

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, didapatkan data bahwa penduduk di 

Kelurahan Yosomulyo merupakan wilayah dengan mayoritas penduduknya adalah 

suku Jawa. 

Tabel 1.1Data penduduk Kelurahan Yosomulyo berdasarkan suku 

No Suku Bangsa Jumlah 

1. Lampung 972 orang 

2. Jawa 8.194 orang  

3. Sunda 283 orang 

4. Palembang 119 orang 

5. Padang 108 orang  

6. Bali 12 orang  

7. Tapanuli 35 orang  

8. Lain-lain 57 orang  

 Jumlah 9.780 orang 

Sumber: MonografiKelurahan Yosomulyo Tahun 2017 

Berdasarkan data monografi diatas, maka inilah alasan mengapa masyarakat di 

Kelurahan Yosomulyo masih melangsungkan upacara perkawinan secara adat 

Jawa karena memang mayoritas yang mendiami wilayah tersebut adalah suku 

Jawa, walaupun tidak semua keluarga menikahkan anaknya menggunakan adat 

Jawa. 

Tahapan dalam perkawinan adat Jawa, dimulai dari proses upacara siraman, 

midodareni, kembar mayang baru kemudian memasuki acara ijab kabul dan 

panggih temanten. Dalam prosesi panggih temanten inilah nantinya akan 

ditemukan prosesikacar-kucur.Budaya Jawa tidak terlepas dari penggunaan 

lambang, tanda, simbol maupun perlengkapan sehingga dikatakan budaya Jawa 

adalah budaya simbolis. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Ismail 
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Yahya (2009 :8) mengatakan bahwa setiap kebudayaan menggunakan simbol-

simbol atau lampang-lambang ataupun perlengkapan sebagai sarana atau media 

untuk menitipkan pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi bangsa atau sukunya 

tersebut.  

Perlengkapan kacar-kucur mengandung makna dan memiliki fungsi yang 

dipercayai nantinya akan berhubungan dengan kehidupan berumah tangga setelah 

dilaksanankannya ikatan perkawinan. Perlengkapan tersebut dijadikan sebagai 

perantara untuk menyampaikan segala macam bentuk pesan pengetahuan kepada 

masyarakat sehingga akhirnya dapat dipahami dan dihayati segala macam makna 

yang terkandung didalam perlengkapan tersebut.Namun, dewasa ini tidak semua 

masyarakat Jawa di Kelurahan Yosomulyo mengetahuinya.Padahal, menurut 

Budiono Herusatoto (2008:48) “pelaksanaan upacara adat seharusnya 

dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman dan penghayatan yang tinggi 

yang dianut secara tradisonal dari generasi satu ke generasi berikutnya. Oleh 

karenanya, upaya mengkaji dan memahami makna dibalik perlengkapan dalam 

sebuah tradisi perlu dilakukan”. 

Fungsi dari perlengkapankacar-kucursalah satunya adalah mengandung unsur 

spritual karena berisikan nasehat, doa-doa, puji-pujian, petuah bahkan terdapat 

mitos yang diyakini berhubungan dengan kehidupan berumah 

tangga.Sedangkan,fungsi dari pelaksanaan kacar-kucuritu sendiri adalah untuk 

menegaskan kepada pengantin laki-laki bahwa dialah yang nantinya akan 

bertanggung jawab untuk memberikan nafkah secara material kepada keluarga. 

Kacar-kucurdapat dijadikan sebagai identitas keberadaan masyarakat Jawa di 

Kelurahan Yosomulyo, dan tahapan kacar-kucur adalah bagian dari tradisi 
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didalam perkawinan adat yang harus terus dilestarikan. Karena sebagai orang 

Jawa tentunya ingin melaksanakan  perkawinan secara lengkap menggunakan adat 

Jawa.Inilah salah satu alasan mengapa kita sebagai masyarakat pendukungnya 

untuk tetap melestarikankacar-kucur sebagai salah satu tahapan yang harus ada 

pada prosesi perkawinan adat Jawa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

untuk mengetahui lebih jauhmengenai fungsi yang terdapat pada setiap 

perlengkapan dalam tahapan kacar-kucurdalam upacara perkawianan adat Jawadi 

Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat sehinggatahapan tersebut tidak 

boleh dilewatkan. 

1.2 Analisis Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis pada fungsi 

perlengkapanKacar-kucur dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kelurahan 

Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis masalah, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut,       

“Apa saja fungsiyang terdapat pada setiap perlengkapan dalam pelaksanaankacar-

kucurdi Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat?” 
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1.4 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahuifungsi 

berupa makna yang terdapat pada setiap perlengkapan dalam tahapan kacar-

kucur. 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya mempunyai kegunaan pada pihak-pihak yang 

membutuhkan, adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain:  

1.4.2.1   Secara Teoritis 

Secara Teoritis Penelitian ini berguna untuk mengetahui konsep-

konsep yang terkait dengan permasalahan, ilmu pengetahuan 

tentang antropologi budaya khususnya mengenai analisis fungsi 

perlengkapanKacar-kucur dalam upacara perkawianan adat Jawa 

di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 

1.4.2.2   Secara Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan umum dan sebagai bahan informasi kepada 

peminat kebudayaan yang ingin mengetahui tentang analisis 

fungsi perlengkapanKacar-kucur dalam upacara perkawianan 

adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 
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b. Bagi Peneliti 

Peneliti turut serta dalam melestarikan adat budaya Jawa dan bisa 

lebih memahami tentang analisis fungsi perlengkapanKacar-

kucurdalam upacara perkawinan adat Jawa di Kelurahan 

Yosomulyo Kecamatan Metro. 

1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Sasaran dan tujuan penulis mencakup: 

1. Obyek Penelitian :Analisis meliputi  perlengkapan 

digunakan pada pelaksanaanKacar-kucur 

dalam upacara perkawianan adat Jawa. 

2. Subyek Penelitian  :Masyarakat Jawa di Kelurahan 

Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 

3. Tempat Penelitian :Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan 

Metro Pusat. 

4. Waktu penelitian  : Tahun 2018 

5. Disiplin Ilmu  : Antropologi Budaya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Hal-hal yang akan dibahas dalam tinjauan pustaka diantaranya adalah 

2.1.1 Konsep Perlengkapan  

Penggunaan perlengkapan atau masyarakat jawa lebih mengenalnya dengan istilah 

uborampedalam upacara adat pada masyarakat Jawa memiliki maksud dan 

tujuannya tersendiri sebagai salah satu penghubung dalam menyampaiakan doa 

kepada sang pencipta maupun sebagai sarana dalam meyampaikan pesan kepada 

masyarakat yang bersangkutan.  

Sebagai bagian dari kebudayaan Jawa, perlengkapan atau uborampe dapat 

menjadi sarana atau wadah yang dapat membawa dan menyampaikan ide-ide atau 

pandangan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan itu, sebab dalam 

kebudayaan Jawa perilaku mencerminkan nilai-nilai dan ide-ide terwujud melalui 

dua yaitu lugas dan simbolis, sedangkan perlengkapan masuk kedalam kategori 

simbolis (Tjroko HP teguh Pranoto, 2009:7). Kemudian Raditya Mahendra 

(2011:1) mengatakan bahwa perlengkapan atau uborampe konsep yang merujuk 

pada peralatan dan semua piranti juga syarat melakukan sebuah ritual atau 

kegiatan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli maka disimpulkan bahwa perlengkapan adalah 

segala keperluan yang digunakan dalam upacara adat, tradisi maupun ritual.Jadi, 

yang dimaksud dengan perlengkapan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan 

yang digunakan dalam kacar-kucuryang dapat dikategorikan dalam berbagai 

jenis, mulai dari jenis tanaman, tanah liat, kain dan logam. 

2.1.2 Konsep Kacar-kucur 

Kacar-kucurmerupakan sebuah ritual atau acara yang terdapat dalam prosesi 

perkawinan. Kacar-kucur merupakan proses penumpahan biji-bijian, uang logam, 

beras dan lain-lain ke pangkuan sang istri. 

Menurut Hariwijaya M (2004:165) mengatakan kacar-kucur merupakan lambang 

bahwa suami yang bertugas mencari nafkah untuk keluarga secara simbolik 

tengah menyerahkan hasil jerih payahnya kepada istrinya, berupa beras, kedelai, 

beberapa jenis kacang dan sebagainya. Selanjutnya, Haryati Soebadio (1981:198) 

kacar-kucur melambangkan pemberian nafkah mempelai laki-laki kepada istrinya, 

dalam upacara ini yang diberikan adalah terdiri dari kacang merah, kacang hijau, 

kedelai, beras kuning, uang logam dll. Hal yang sama juga diungkapkan oleh 

Suwarna Pringgawidagda (2003:11) yang mengatkan bahwa Kacar-kucur 

merupakan pertanda bahwa mempelai pria memiliki tanggung jawab atas 

kehidupan mempelai wanita dan keluarga. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

kacar-kucur ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang 

melambangkan penyerahan hasil jerih payah pemberian nafkah suami kepada istri 

sebagai penanggung jawab kepala keluarga yang didalam pelaksanaanya terdapat 

simbol-simbol yang mengungkapkan suatu maksud tertentu sehingga. 

Jadi, yang dimaksud dengan Kacar-kucur dalam penelitian ini adalah serangkaian 

prosesi acara sebagai simbolis pemberian nafkah secara material suami kepada 

istri yang dilakukan oleh masyarakat jawa pada saat prosesi perkawinan. 

2.1.3 Konsep Makna 

Hermeneutik, sebagai sebuah metode penafsiran atau “menginterpretasikan” suatu 

obyek beusaha untuk mencari makna yang terdapat didalamnya. Menurut Saifur 

Rohman (2013:12) makna sebagai hakikat yang muncul dari sebuah obyek akibat 

dari upaya pembaca mengungkapkannya karena makna berasal dari hubungan-

hubungan antar unsur didalam dan diluar dirinya. Selanjutnya menurut Gadamer 

dalam Mujia Raharjo (2008: 75-76) mengatakan bahwa makna muncul dari 

hubungan antara suatu tindak dengan mereka yang berusaha memahami tindak 

itu, makna makna merupakan produk interaksi antara dua subyek dan bersifat 

relatif tergantung sudut pandang penafsir. Menurutnya makna hanya muncul bila 

di interpretasikan dan terus muncul kembali pada setiap interpretasi baru.  
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Gadamer dengan jelas dan tegas menyatakan peran penting bahasa sebagai pusat 

untuk memahami dan pemahaman manusia, menurutnya bahasa bukan dipandang 

sebagai sesuatu yang mengalami perubahan, melainkan sesuatu yang memiliki 

ketertujuan didalam dirinya. Maksudnya, kata-kata atau ungkapan tidak pernah 

tidak bermakna  kata atau ungkapan selalu mempunyai tujuan (telos). Jadi, kata 

atau ungkapan penuh dengan makna. 

Ariftanto dan maimunah (1988:58) mengatakan bahwa makna memiliki hubungan 

erat antara tanda atau bentuk yang berupa lambang, bunyi, ujaran dengan hal atau 

barang yang dimaksudkan. 

Makna uraian Ogden dan Richards dalam L.Kusuma Wardani (2010:7), 

menerangkan tiga corak makna, yaitu (a) makna inferensial, (b) makna yang 

menunjukkan arti (significance ), dan (c) makna intensional. Makna inferensial 

yakni makna satu kata atau lambang adalahobyek, pikiran, gagasan, konsep yang 

dirujuk oleh kata tersebut. Proses pemberian makna (references process ) terjadi 

ketika kita menghubungkan lambang dengan yang ditunjuk lambang 

(rujukan/referen). Makna yang menunjukkan arti adalah suatu istilah sejauh 

dihubungkan dengan konsep lain. Makna intensional yakni makna yang dimaksud 

oleh pemakai lambang. Yang dimaksud konsep adalah konotasi, idea, pikiran, 

respon, psikologis, dsb. Sedangkan simbol atau benda ataupun berupa kata atau 

gambar yang harus diartikan maka muncullah makna. 
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Teori Blummer dalam Alex Sobur (2004:199) berasumsi dalam tiga premis utama 

yaitu:  

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka.  

2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi social yang dilakukan dengan orang 

lain.  

3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi social sedang 

berlangsung. 

Selanjutnya ada beberapa teori yang menjelaskan tentang makna diataranya: 

1. Teori Fungsional 

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan 

kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya pengalaman sehari-hari 

dalam lingkungan alam. Menurut Van Peursen, pemikiran fungsioanl menyangkut 

hubungan, pertautan dan relasi yang dapat digunakan untuk meringkas dan 

menjelaskan gejala modern dalam melihat suatu obyek, unsur-unsur ini memiliki 

makna.  

Kebudayaan merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan yang 

didalamnya memiliki fungsi. Hal ini disebabkan karena didalam kebudayaan 

terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan 

dari kebudayaan itu sendiri, dari hasil kebudayaan ini muncullah sebuah tradisi 

ataupun upacara-upacara adat yang didalamnya memiliki makna. Jadi kebudayaan 

adalah sistem yang terpola dan tertata sebagai salah satu pengendalian sistem 

sosial. 
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2. Teori Ideasional 

Dalam pendekatan ideasional, makna adalah gambaran gagasan dari suatu bentuk 

kebahasan yang bersifat sewenang-wenang, tetapi memiliki konvensi sehingga 

dapat saling mengerti.Jerrold J. Katz mengungkapkan bahwa penanda semantis 

dari bunyi, kata dan frase sebagai unsur-unsur pembangun kalimat, dapat 

langsung diidentifikasi lewat kalimat.Dengan mengidentifikasi unsur-unsur 

kalimat itu sebagai satuan gagasan, diharapkan pemaknaan tidak langsung secara 

lepas-lepas, tetapi sudah mengacu pada satuan makna yang dapat digunakan 

dalam komunikasi.Sehubungan dengan kegiatan berfikir, manusia berpikir 

menggunakan bahasa yang juga bisa digunakan dalam komunikasi. 

Teori ideasional ini disandarkan pada Locke, Berceley, dan Hume.Mereka 

berpendapat bahwa istilah “ide” digunakan untuk mengacu kepada representasi 

mental atau aktivitas mental secara umum. Berikut beberapa konsep dasar dari 

teori ini: 

a. Makna itu ditempelkan saja kepada kata (terpisah dari kata). Makna datang 

dari tempat lain yaitu dari pikiran dalam bentuk ide atau gagasan. Manusia 

memiliki sejumlah gagasan yang tersembunyi, kecuali jika dikomunikasikan 

lewat bahasa. Jadi bahasa adalah penanda gagasan. 

b. Yang mendasari teori ini adalah asumsi bahwa bahasa adalah instrumen 

untuk melaporkan pikiran yang terdiri atas antrian gagasan yang disadari. 

Gagasan ini bersifat personal, maka diperlukan sistem bunyi dan penanda 

yang membangun pemahaman intersubjektivitas. Bila seseorang 

menggunakan sistem tersebut, maka gagasannya akan membangunkan 

gagasan yang sesuai pada orang lain. 
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c. Bahasa yang bersifat personal itu memiliki makna setelah dihubungkan 

dengan sensasi personal, maka dari itu disebut private language. Maka 

makna bahasa menjadi sangat pribadi, sehingga tidak dapat diajarkan pada 

orang lain. Bila demikian, ketika kita berkomunikasi lewat bahasa, 

sesungguhnya sebagian dari makna yang kita sampaikan itu tidak dapat 

dimengerti oleh lawan bicara. 

Menurut Roger M. Keesing (2005:16) mejelaskan bahwa, Geertz mengambil 

makna (meaning) milikbersama sebagai dasar. Namun, mengikutiWittgenstein, 

Husserl, dan Ryle, makna tersebuttidaklah misterius. Dia nyata, ada dalam 

kehidupan sehari-hari.Geertz mungkinakansetuju bahwa budaya "terletak 

padawaktudan tempat melalui persebaran temporaldan spasial dari individu yang 

memilikinya". Namun, budaya terletakdiantara pikiran-pikiranindividu-

individuini,bukan "di dalamnya".Tampaknya Schneider ingin bergerakselangkah 

lebih maju ke arah posisi "metho-dological essentialist"bahwasebuah budaya 

dalam hal tertentu berada"dalam pada posisinya sendiri, bebas dariwujud-

wujudnya yang kurang sempurnadalam pemikiran dan tindakan aktor 

pendukungnya". Dalam membedakansistemnormatif dari sistem simbol dan 

makna,Schneider secara eksplisit mengabstraksikannyadi atas dan di luar 

perspektif individual. 

Level dari simbol ini, bebas dari ikatannyadengan dunia tindakan sosial dan 

kontekssituasional. Simbol dan makna ini adadalam dunia kognitif dari ahli teori 

kultural. 
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3. Teori Konseptual 

Teori konseptual adalah teori semantik yang memfokuskan kajian makna pada 

prinsip-prinsip konsepsi yang ada pada pikiran manusia. Teori yang dinisbahkan 

pada John Locke disebut juga denga teori mentalisme. Teori ini disebut teori 

pemikiran, karena kata itu menunjuk pada ide yang ada dalam pemikiran. Karena 

itu, penggunaan suatu kata hendaknya merupakan penunjukan yang mengarah 

pada pemikiran. 

Yang dimaksud dengan makna konseptual menurut definisi lain adalah makna 

yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari sebuah konteks atau asosiasi 

apapun.  Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki empat 

yang dapat dikendarai. Jadi, sesungguhnya makna konseptual sama saja dengan 

makna leksikal, makna denotatif, makna referensial. Makna konseptual ini bersifat 

logis, kognitif, atau denotatif. Makna asosiatif yang dibagi lagi atas makna 

konotatif yakni makna yang muncul dibalik makna kogntif. Demikian juga 

dengan makna idesional adalah makna yang muncul sebagai akibat penggunaan 

kata yang berkonsep.  

Kita mengerti ide yang terkandung di dalam kata demokrasi, yakni istilah politik 

(bentuk atau sistem pemerintahan, segenap rakyat turut serta memerintah dengan 

perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat;. Gagasan atau pandangan 

hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang 

sama bagi semua warga negara. 
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Kata demokrasi kita lihat dalam kamus, dan kita perhatikan pula 

hubngannyadengan unsur lain dalam pemakaiankata tersebut, lalu kita tentukan 

konsep yang menjadi ide kata tersebut. Demikian juga dengan 

kata partisipasimengandung makna idesional „aktivitas maksimal seseorang yang 

ikut serta dalam suatu kegiatan (sumbangan keaktifan). Dengan makna idesional 

yang terkandung di dalamnya kita dapat melihat paham yang terkandungdi dalam 

suatu makna. (dikutip dari blog Tri Septia 2013) 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpukan bahwa yang dimaksud 

dengan makna adalah penafsiran atau menginterpretasikan sesuatu yang terdapat 

pada suatu simbol dimana dalam menafsirkan simbol tersebut bersifat relatif 

tergantung sudut pandang penafsir.Dalam hal ini penulis menggunakan teori 

ideasional dan teori konseptual.Pada penelitian ini penulis menggunakan teori 

ideasional dan teori konseptual.Jadi yang dimkasud dengan makna dalam 

penelitian ini adalah makna yang terdapat pada analisis simbol-simbol Kacar-

kucur dalam upacara perkawinan adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan 

Metro Pusat. 
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2.1.4 Konsep Upacara Perkawinan Adat Jawa 

Upacara adat merupakan sesuatu yang dilaksanakan secara turun temurun dalam 

lingkungan masyarakat pendukungnya, hal ini dikarenakan upacara adat memiliki 

nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.Suwarna Pringgawidagda (2003:vii) 

mengatakan upacara adat merupakan salah satu aset budaya bangsa yang harus 

dilestarikan karena didalamnya terkandung nila-nilai kearifan budaya lokal 

sebagai salah satu aset budaya, selain itu juga sebagai wujud apresiasi serta 

penghargaan terhaap nila-nilai tradisi.  

Pelaksanaan upacara adat tidaklah boleh sembarangan, karena upacara adat 

dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang mempunyai tata cara dalam 

pelaksanaannya. Seperti halnya pengertian upacara dalam buku Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung (1997:55) 

(1997:55) yang mengatakan bahwa Upacara merupakan rangkaian kegiatan yang 

ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasa terdapat dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Pelaksanaan upacara adat terdapat penggunaan simbol-simbol 

yang mewakili suatu maksud tertentu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan 

oleh Herusatoto dalam Rudjati (1991:90) menurutnya  upacara adalah suatu 

kegiatan yang maksudnya untuk memperingati suatu peristiwa, dalam upacara 

pelaksanaannya selalu terlihat adanya penggunaan simbol-simbol untuk 

mengungkapkan rasa budayanya.Sedangkan, perkawinan merupakan salah satu 

upacara yang sangat penting di kalangan masyarakat Jawa. Upacara perrkawinan 

merupakan upacara yang terbesar dan paling meriah bila dibandingkan dengan 

upacara lainnya. Dalam pelaksanaannya, upacara perkawinan terdapat berbagai 
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unsur adat Jawa saling bertemu, diantaranya unsur religi dan unsur penggunaan 

simbol. 

Menurut M. Hariwijaya (2004:1) perkawinan merupakan sebuah upacara 

penyatuan dua jiwa, menjadi sebuah kelurga melalui akad perjanjian yang diatur 

oleh agama. Oleh karena itu, perkawinan menjadi agung, luhur dan sakral. 

Kemudian, menurut Budiono Herusatoto (2009:71), perkawinan merupakan 

perjanjian luhur antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan 

resmi, yang sah dihadapkan Tuhan dan sah dihadapan hukum sosial, dengan 

segala kewajiban dan tanggung jawabnya dihadapan keduanya .Karena itu 

sebelum seseorang menentukan jodoh, ia harus hati-hati benar didalam 

menentukan pilihannya, sehingga tidak kecewa dikemudian hari setelah 

perkawinan dilangsungkan. Menurut ajaran Islam, menikah adalah 

menyempurnakan agama. Oleh karenanya, seseorang yang telah menikah berarti 

telah berusaha menyempurnakan agamanya. 

Prof. Dr. Haryati Soebadio (1981:186) mengatakan bahwa, perkawinan adalah 

menutupi taraf hidup lama dan membuka tara hidup yang baru, karenanya 

perkawinan merupakan sumbu tempat berputarnya seluruh hidup kemasyarakatan 

dan merupakan saat peralihan dari masa remaja ke masa berkeluarg.   Perkawinan 

ini merupakan fase penting pada proses penyatuan manusia didalam tata alam 

yang sakral. Proses ini tidak saja dialami oleh peroangan saja melainkan juga 

kadang-kadang menjadi tanung jawab bersama bagi seluruh msyarakat.  Didalam 

peristiwa ini, orang tua memegang peranan yang penting. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa upacara perkawinan 

adat Jawa adalah serangkaian kegiatan yang diatur oleh adat yang berlaku 

dimasyarakat yang isinya berupa perjanjian luhur untuk menyatukan dua jiwa 

dalam satu ikatan perkawinan yang sah dihadapan Tuhan yang pelaksanaannya 

menggunakan adat Jawa.Jadi, yang dimaksud dengan upacara perkawinan adat 

Jawa dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kacar-kucur sebagai serangkaian 

prosesi adat didalam upacara perkawinan adat jawa.  

2.1.5 Konsep Masyarakat Jawa 

Masyarakat Jawa merupakan penduduk terbanyak dalam komposisi penduduk 

Indonesia yang masih menjujung tinggi adat istiadat yang penuh dengan nilai-

nilai, etika, moral dan pandangan hidup sebagai bagian dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sebelum membahas lebih lanjut pengertian masyarakat Jawa, terlebih dahulu kita 

pahami pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang 

berasal dar kata Latin socius, bearti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal 

dari kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Menurut 

Koentjaraningrat (2009:116) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut atu sistem adat-istiadat tertntu yang bersifat kontinu, dan 

yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.  Lebih lanjut Koentjranirat 

menjelaskan bahwa ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu 

masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor 

kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Kemudian, Koentjaraningrat (2009:116) 

memberikan penjelasan kembali tentang  masyarakat Jawa yaitu sekumpulan 
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manusia Jawa yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat continu dan terikat oleh suatu identitas bersama.Franz Magnis-Suseno 

(1999:11) menambahkan masyarakat Jawa adalah orang yang bahsa ibunya adalah 

bahasa Jawa yang sebenarnya itu.  Menurut  Maria A. Sardjono (1995:13-14) 

masyarakat Jawa adalah mereka yang hidup dan tinggal di Pulau Jawa, khususnya 

di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akan tetapi mereka juga hidup tersebar hampir 

keseluruh Indonesia sebagai transmigran atau yang lainnya. semua masyarakat 

Jawa itu berbudaya. Mereka berpikir dan berperasaan seperti moyang mereka di 

Jawa Tengah dengan kota Solo dan Yogya sebagai pusat-pusat kebudayaan 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa adalah 

sekumpulan manusia yang memiliki kebudayaan yang sama yang saling 

berinteraksi yang mengikuti kebudayaan nenek moyang yang berasal dari Jawa. 

Jadi, yang dimaksud dengan masyarakat Jawa dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang bersuku Jawa yang bertempat tinggal di Kelurahan Yosomulyo 

Kecamatan Metro Pusat. 

2.1.6 Konsep Nilai 

Nilai erat kaitannya dengan kebudayaan dan masyarakat. Menurut Bagja Waluyo 

(2009:26) nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi 

kehidupan, nilai merupakan sesuatu yang abstrak, namun hal tersebut menjadi 

pedoman bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya Koentjaraningrat dalam Janu 

Murdiyatmoko (2007:42)  mengatkan bahwa didalam kebudayaan terdapat nilai-

nilai tertentu, nilai yang ada dalam budaya adalah konsep-konsep yang hidup 

dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus 
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mereka anggap amat bernilai dalam hidup dan biasanya berfungsi sebagai 

pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia yang dijabarkan dalam bentuk berupa 

aturan, norma atau hukum yang mengatur tiap anggota dalam 

masyarakat.Kemudian Abdul Syani (2007:51) mengatakan nilai merupakan 

patokan (standar) perilaku sosial yang melambangkan, baik, benar-salahnya suatu 

objek dalam hidup bermsayarakat. Nilai juga dapat dikatakan sebagai kumpulan 

perasaan mengenai apa yang diinginkan atau yang tidak diharapkan, mengenai apa 

yang dilakukan atau apa yang tabu dilakukan. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sebuah 

keyakinan pada diri seseorang untuk menilai ataupun menentukan pilihan 

menegenai apa yang patut dilakukan mengenai baik atau tidak, berharaga atau 

tidaknya tindakan tersebut yang dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Jadi, 

yang dimaksud dengan nilai dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang 

ditemukan dalam tahapan kacar-kucur. 

2.2 Kerangka Pikir 

Kebudayaan masyarakat Jawa sangat beraneka ragam, masyarakat Jawa sangat 

menjunjung tinggi adat-istiadat. Keanekaragaman yang dapat kita lihat sampai 

sekarang ini salah satunya yaitu Upacara perkawinan menggunakan adat.  

Perkawinan sendiri dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pra perkawinan, 

prosesi perkawinan dan pacsa perkawinan. Didalam prosesi perkawinan 

menggunakan adat Jawa, terdapat banyak sekali tahapan acara yang harus 

dilakukan, salah satunya adalah Kacar-kucur.  Dalam pelaksanaan Kacar-kucur, 

terdapat perlengkapan yang didalamnya terdapat makna dari setiap bahan yang 
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digunakan. Karena budaya Jawa tidak terlepas dariperlengkapan atau uborampe 

sehingga dikatakan Budaya Jawa adalah budaya simbolis. 

Namun, dengan berkembangnya zamanmasyarakat di Kelurahan Yosomulyo 

Kecamatan Metro Pusat banyak yang belum mengetahui apa sajakah makna 

perlengkapan yang terkandung dalam pelaksanaan Kacar-kucur hal ini 

dikarenakan mereka hanya melakukannya sebagai pelengkap saja dalam upacara 

perkawinan adat tanpa harus mengetahui makna yang terkandung dalam setiap 

perlengkapan yang digunakan dari pelaksanaan Kacar-kucur tersebut.  

2.3 Paradigma 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berupa penggunaan perlengkapan pada 

Upacara Kacar-kucur dalam perkawinan adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo 

Kecammatan Metro Pusat. 
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                    : garis hubung 
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Jawa 

 

Perlengkapan Upacara 

Kacar-kucur 

Kain atau 

Pakaian : 

1. Kain 

sindur 

2. Pakaian 

basahan 

 

Tumbuhan,Bi

ji-bijian dan 

kacang-

kacangan 

1. Dlingo 

Bengle 

2. Bunga 

setaman 

3. Padi 

4. Beras 

kuning 

5. Kedelai 

6. Jagung. 

7. Kacang 

hijau 

8. Kacang 

merah 

9. Kacang 

panjang. 

10. Petanen 

atau 

Kerobong

an 

11.  

 

 

 

 

 

12.  

Logam 

1. Uang 

koin 

Tanah liat 

dan Kayu 

1. Klemuk  

 

 

 

 

 

 

1. SyairGendh

ing 

Ketawang  

Puspawarn

a Laras 

Slendro 

Manyura 

dan Lagu  

Ladrang 

Mugi 

Rahayu 

Laras  

Slendro 

Manyura. 

2. Ungkapan 

dalam 

bahasa 

Jawa. 

 

Bahasa  

Makna yang terkandung  

dalam perlengkapan 

 

Fungsi 

 



26 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI 

 

 

 

 

Raharjo, Mudjia. 2008. Dasar-Dasar Hermeneutika.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Hlm 29. 

Mudjia, Raharjo, Op.Cit., Hlm 29. 

Ibid, hlm 30. 

Pranoto, Tjaroko HP Teguh. 2009. Tata Upacara Adat Jawa. Yogyakarta: Press. 

Hlm 7. 

Mahendra, Raditya. 2011. Filsafat Makna dari bagian-Bagian Ubo-Rampe Sebuah 

Ritual Jawa.http://karsonojwul.blog.uns.ac.id/2010/11/03/ filsafat makna 

dari bagian-bagian ubo-rampe sebuah ritual jawa.Diunduh tanggal 26 

januari 2019, Pukul 19.40 Wib. 

Hariwaya, M. 2004. Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa. 

Yogyakarta: Hanggar Kreator. Hlm165. 

Soebadio, Haryati. 1981. Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm198. 

Pringgawidagda, Suwarna. 2003. Pawiwahan dan Pahargyan. Yogyakarta: 

Adicita Karya Nusa. Hlm 11. 

Rohman, Saifur. 2013. Hermeneutik: Panduan Ke Arah Desain Penelitian dan 

Analisis. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 12. 

Mudjia Raharjo. Op. Cit., hlm 75-76. 

Ariftanto dan Maimunah.1988. Kamus Istilah Tata Bahasa Indonesia. 

Surabaya:IndahSurabaya. Hlm 58. 

 

 

 



27 

Wardani, Laksmi Kusuma. 2010. Fungsi, Makna dan Simbol (Sebah Kajian 

Teoritik). Institute Tekhnologi Sepuluh Nopember.hhttp://core.ac.uk.com 

diakses tanggal 13 Juni 2018, Pukul 22.10 Wib. 

Sobur,Alex. 2004.Simiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hlm 

199. 

Septia, Tri. 2013. Teori-Teori Tentang Makna. http:// triseptia.blogspot.com. 

Diakses tanggal 10 Juni 2018, pukul 14.20 Wib. 

Keesing, Roger M. 2005. Teori-Teori Tentang Budaya.Artikel. Hlm 16. 

www.pusdikmin.com. Diakses tanggal 13 Juni 2018, pukul 19.45 Wib. 

Pringgawidagda, Suwarna. Op. Cit., hlm vii. 

Sitorus, M. 1997. Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan 

Asli Bagi Masyarakat Lampung. Teluk Betung:Departemen Pendidikan dan 

Budaya Lampug. Hlm 55. 

Rudjatidkk. 1991. Upacara Tradisonal Mendhak / Nyanggring di Desa Tlemang, 

Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Jakarta: 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisonal. Hlm 90. 

Hariwijaya, M. Op. Cit., hlm 1. 

Herusatoto, Budiono. 2009. Konsepsi Spritual Leluhur Jawa. Yogyakarta: 

Penerbit Ombak. Hlm 71. 

Soebadio, Haryati. Op. Cit., hlm 186. 

Koentjaraningrat. 2009. Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 116. 

Ibid 

Suseno, Franz Magnis. 1999. Etika Jawa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Halaman 11. 

Sardjono, Maria A. 1995. Paham Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 13-

14. 

Waluyo, Bagja. 2009. Sosiologi 1: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. 

Jakarta: PT Pribumi Mekar. Hlm 26. 

Janu Murdiyatmoko. 2007. Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat. 

Bandung: Grafindo Media Pratama. Hlm 42. 

 

 

 

 

http://www.pusdikmin.com/


28 

Syani, Abdul. 2007. Sosiologi Sistematika, Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi 

 Aksara. Hal. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Menurut, Sugiono (2008:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian, 

Maryaeni (2005:58) mengatakan metode merupakan cara yang ditempuh peneliti 

dalam menemukan pemahaman jalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan. 

Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkap dilengkapi 

dengan bukti ilmiah yang kuat. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara 

atau prosedur yang yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data 

yang dibutuhkan melalui sebuah proses yang terencana. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif menurut Muhammad Ali (1987:120) adalah metode yang 

digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada 

situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan 

data, klasifikasi analsis, pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan. 

Kemudian menurut Gunawan Suratmo (2002:16) penelitian deskriptif didasarkan 

pada data deskripsi dari suatu status, keadaan, sikap dan hubungan, atau 

pemikiran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian 
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Jadi, penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui fungsidari perlengkapan Kacar-kucur dalam Upacara Perkawinanan 

Adat jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Yosomulyo kecamatan Metro Pusat  

Kota Metro, memiliki jumlah penduduk 7649 jiwa yang terbagi daam 2560  

Kepala Keluarga (KK). Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota 

Metro secara wilayah dibagi dalam 14 Rukun Warga (RW) dan 44 Rukun 

Tetangga (RT). 

Peneliti melakukan penelitian hanya di RW 11, lokasi ini dipilih karena di  RW 11 

di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat merupakan mayoritas 

masyarakatnya adalah  suku Jawa, sehingga peneliti dapat melihat fakta dan 

realitas yang akan ditelitinya pada masyarakat yang memang memiliki 

karakterstik tersebut. 

Selain itu lokasi penelitian juga adalah tempat kelahiran penulis dengan harapan 

penulis akan dapat lebih mudah melakukan penelian. Jadi, yang dimaksud lokasi 

penelitian dalam penelitian ini adalah RW 11 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan 

Metro Pusat. 

3.3 Variabel Penelitian 

Kerlinger (1973) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (constructs) atau 

sifat yang akan dipelajari (Kerlinger dalam Sugiyono 2008 : 38). Selanjutnya 

Kidder (1981), menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qulities) dimana 
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peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya (Kidder dalam Sugiyono 

2008 : 38) 

Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel penelitian adalah atribut obyek yang memiliki variasi yang nantinya akan 

dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah variabel tunggal yakni analisis makna perlengkapanKacar-

kucur dalam upacara perkawinan adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan 

Metro Pusat. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Maryaeni (2005:15) mengatakan definisi operasional merupakan gambaran 

konsep, fakta, maupun relasi kontekstual atas konsep, fakta dan relasi pokok yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan digarap, yang terealisasikan dalam bentuk 

kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, menurut Sumadi Suryabrata (1983 : 82) 

definisi operasional variabel adalahh definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan, dapat diamati dan diobservasi. Jadi, berdasarkan pendapat 

para ahli dapat disimpulkan bahwa definisi operasional variabel adalah gambaran 

dari sebuah konsep maupun fakta dari sebuah penelitian yang nantinya akan 

diteliti. Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah makna 

darisetiap perlengkapan yang digunakan pada pelaksanaan Upacara Kacar-Kacur 

dalam perkawinan adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relvan dengan masalah yang diteliti maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

3.5.1 Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2008:231) mendefinisikan wawancara 

merupakan pertemuan dua orang orang untuk bertukar informasi dan ide  

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Sugiyono mengatakan wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam.  

Jadi, dalam peneltian ini penulis menggunakan wawancara mendalam dan 

terstruktur,penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan 

harus mengarah ke topik yang akan diteliti. Selanjutnya jawaban yang 

muncul dari informan akan dibatasi, hal ini dilakukan agar ketika informan 

memberikan keterangan yang diberikan tidak melantur dari pertanyaan yang 

diajukan.Penulis juga terlebih dahulu menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan selama wawancara seperti pulpen dan buku catatan. 
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3.5.1.1    Informan  

Pemilihan informan tidaklah boleh sembarangan, karena itu perlu dipilih 

orang yang benar-benar mengetahui tentang obyek yang akan diteliti. 

Menurut Spradley dan Faisal terdapat beberapa syarat dalam menentukan 

informan atau subjek penelitian antara lain: 

1. Subyek telah lama dan intesif dengan kegiatan atau aktivitas 

yang menjadi sasaran. 

2. Subyek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan 

atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 

3. Subyek mempunyai banyak informasi dan bayak waktu dalam 

memberikan keterangan (Spradley dan Faisal, 1990:57). 

Peneliti menggunakan tehnik snowball sampling, untuk mendapatkan 

sampel informan tahapannya yaitu: menentukan sampel awal berupa orang 

yang paling mengerti dengan masalah yang akan ditanyakan kemudian 

memilih sampel lanjutan dan baru berhenti ketika data atau informasi yang 

didapat sudah jenuh. Informan yang dipilih oleh penulis mayoritas berusia 

antar 35 tahun keatas samapai usia 78 tahun, karena pada usia tersebut 

pengetahuan tentang budaya Jawa lebih mengerti yang dikarenakan mereka 

memang sudah sering terlibat dalam upacara adat. Faktor pendidikan tidak 

menjadi penentu utama dalam pemilihan informan yang dilakukan penulis 

karena informan yang didapat memiliki pendidikan akhir di jenjang PGRI, 

SMA dan lulusan pondok pesantren. Umumnya informan yang yang dipilih 

penulis memiliki pengaruh di lingkungan tempat tinggal, mereka adalah 

sesepuh yang suka diundang datang ke acara-acara adat, informan 

selanjutnya adalah warga yang terlibat aktif dalam organisasi masyarakat. 



34 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, maka penulis menentukan 

bahwa para informan sebagai berikut: 

a) Sesepuhadat, yang pernah terlibat dalam kacar-kucur dan 

bertugasmemberikaninformasitentangmakna dari perlengkapan yang 

digunakan pada pelaksanaanKacar-kucur dalam perkawinan adat Jawa 

di RW 11 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.  

b) Dukun manten yang bertugas mengurusi perkawinan yang 

menggunakan adat Jawa. 

c) Tokoh agama di RW 11 Kelurahan Yosomulyo. 

d) Warga Masyarakat, meliputi:  Sudah menikah dan mengetahui tentang 

kacar-kacurdan yang masih  menggunakan Upacara Kacar-kucur 

dalam perkawinan adat Jawa di RW 11 Kelurahan Yosomulyo 

Kecamatan Metro Pusat.  

3.5.2 Observasi  

Edwards dan Talbot dalam Maryaeni (2005:68) berpendapat observasi bisa 

dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah 

yang dirumuskan dengan kenyataan dilapangan, pemahaman detail 

permasalahan guna menemukan detail pertanyaan yang akan dituangkan 

dalam kuesioner, serta untuk menemukan strategii pengambilan data dan 

bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.  

Tujuan dilaksanaknnya observasi dalam penelitian ini adalah peneliti 

langsung melihat kondisi di lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta yang 

dibutuhkan yaitu  di RW 11 Kelurahan Yosomulyo Kecamatn Metro Pusat.  
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3.5.3 Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (1989:188) teknik dokumentasi adalah suatu 

teknik yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, agenda dan lain sebagainya. 

Peneliti mengadakan penelitian tentang pelaksanaanKacar-kucur 

berdasarkan dokumentasi yang ada berupa catatan, foto, buku, transkip, dan 

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk 

mendapatkan jawaban atas masalah yang ditulis. 

3.5.4 Kepustakaan 

Teknik kepustakaan juga dilakukan penulis untuk mendapatkan referensi 

baik itu teori-teori maupun lain sebagainya sehingga dapat dibandingkan 

apakah sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Jadi, penulis 

berusaha memperoleh referensi dari apa yang telah dibaca dari buku dan 

menelaahnya yang berkitan dengan penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini, peneliti menganalisis data secara kualitatif, yang menjelaskan, 

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan 

kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga data yang 

diperoleh dapat dipahami oleh pembaca.  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246), Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
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tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam menganalisa data 

dalam suatu penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

Sugiyono (2008:247) mengatakan mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya.  

Pada tahap reduksi data ini, peneliti melakukan pengumpulan data informasi 

berupa analisis makna perlengkapanKacar-kucur yang didapat dari hasil 

wawancara, kemudian memilih jawaban dari informan yang paling sering 

dijawab untuk kemudian ditulis sehingga peneliti mendapatkan jawaban 

yang dicari .  

3.6.2 Data Display (Penyajian Data) 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi 

akan diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kesatuan yang 

akan mengarah pada penarikan kesimpulan, kemudian hasil dari pengolahan 

data disajikan dalam bentuk deskripsi dan menggunakan  tabel dan gambar 

atau foto tentang kondisi objek penelitian baik berupa kondisi Kelurahan 

Yosomulyo maupun hasil analisis berupa makna yang terkandung 

dalamperlengkapan Kacar-kucur dalam Upacara Perkawinan Adat di 

Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada tahap ini penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan 

melakukan verifkasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 

sehingga data yang ada dapat teruji kebenarannya. Langkah-langkah yang 

akan dilakukan peneliti dalam mengambil kesimpulan adalah: 

1. Mencari data yang relevan dengan penelitian. 

2. Menyusun data dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari sumber 

yang didapat yang berkaitan dengan analisis berupa makna yang 

terkandung dalam perlengkapan kacar-kucur dalam Upacara 

Perkawinana Adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro 

Pusat. 

3. Setelah semua data diseleksi barulah ditarik kesimpulan dan hasilnya 

dituangkan dalam bentuk tulisan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkaan bahwa 

yang terkaitdengan Analisis Fungsi PerlengkapanKacar-kucur dalam Upacara 

Perkawinan Adat Jawa di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, yaitu: 

1. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat 

masih menggunakan kacar-kucur sebagai pelengkap dalam prosesi 

perkawinan adat Jawa. Kacar-kucur dimaknai sebagai tanggung jawab 

secara material suami kepada keluarganya untuk mencari nafkah. 

2. Tahapan kacar-kucur terdapat perlengkapan yang digunakan, namun  

masing-masing keluarga yang melaksanakan kacar-kucur terkadang 

memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut karena faktor tempat tinggal atau 

daerah dan kepercayaan.Simbol-simbol tersebut dijadikan sebagai perantara 

atau penghubung kepada Sang Pencipta.  

3. Fungsi perlengkapan kacar-kucurdibedakan menjadi makna hubungan 

secara vertikal (manusia dengan Tuhan) dan horizontal (manusia dengan 

manusia). Secara vertikal yaitu 1). Kekuatan Keilahian, meliputi sebuah 

harapan untuk selalu diberikan untuk selalu diberikan kesejahteraan, 

kebahagian, kesuburan, kesehatan dan keharmonisan dimana diwakili 

dengan simbol padi, beras kuning, jagung, uang logam, kembang setaman, 
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kacang panjang, petanen, lagu, kacang hijau, kacang merah, bengle, kedelai 

dan kain sindur. Selanjutnya hubungan secara horizontal yaitu: 1). Makna 

tanggung jawab secara material meliputi kesejateraan yakni Padi, beras 

kuning, jagung dan uang koin.2).  Hubungan kekeluargaan tercermin pada 

simbol kain sindur berupa keharmonisan dalam berkeluarga serta terdapat 

pada penggunaansyair. 4). Hubungan sosial masyarakat yang terdapat 

padasimbol pakaian basahan serta ungkapan atau petuah dimana simbol 

tersebut dijadikan sebagai rambu-rambu dalam bermasyarakat.5). 

Pembentukan karakter diri diantaranya kesederhanaan yang tercermin pada 

penggunaan klemuk. 

5.2 Saran  

Sehubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Analisis 

Makna PerlengkapanKacar-kucur dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di 

Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat”, maka terdapat beberapa saran 

yang akan peneliti sampaikan diantaranya: 

1. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Yosomulyo Kacamatan Metro Pusat 

untuk terus melestarikan upacara perkawinan adat Jawa yang telah 

diwariskan dari para leluhur sehingga dapat dijadikan sebagai identitas 

keberadaan masyarakat Jawa di daerah tersebut. 

2. Kepada pemerintah Kota Metro agar memberikan perhatian khusus kepada 

budaya lokal dengan cara memperbanyak buku bacaan tentang 

keanekaragaman budaya di Indonesia, agar generasi muda dapat tahu dan 

tertarik untuk terus melestarikannya. 
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3. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan 

masyarakat agar  dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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