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V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadapa hasil penelitian, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam tradisi suroan yang terdapat di Kampung Rukti

Harjo, Kecamatan Seputih Raman yang sampai saat ini masih dilaksanakan setiap

tahunnya. Tradisi suroan adalah ucapan dan rasa syukur masyarakat akan hasil

yang diperoleh selama satu tahun yang lalu dan pengharapan akan keselamatan

serta hasil usaha yang lebih baik lagi untuk satu tahun mendatang. Di kampung

Rukti Harjo terdapat dua kelompok masyarakat yang melaksanakan tradisi

suroan, kelompok tersebut adalah kaum kawulo alit dan kaum priyayi.

Dalam pelaksanaa tradisi suroan yang dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat perbedaan antara kaum kawulo alit dan kaum priyayi

melaksanakan tradisi suroan. Dan rangkaian acara yang dilaksanakan dapat

diuraikan sebagai berikut :

Tradisi suroan yang dilaksanakan oleh kawulo alit adalah sebagai berikut :

1. Persiapan : Musyawarah warga di sekitar perempatan
2. Pelaksanaan : Prosesi selametan dan makan bersama
3. Penutup : Lek-lekan

Tradisi suroan yang dilaksanakan oleh priyayi adalah sebagai berikut :

1. Persiapan : Ritual minta petunjuk (puasa bleng) dan musyawarah
priyayi dengan anak buah.

2. Pelaksanaan : Ritual pembacaan mantra, pembakaran kemenyan dan
sejaji, pemberian wejangan dan makan bersama.

3. Penutup : Lek-lekan dan acara hiburan.
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Adanya perbedaan dalam pelaksanaan tradisi suroan tidak menyurutkan

semangat warga untuk tetap melaksanakan tradisi suroan. perbedaan ini terjadi

karena adanya motif ekonomi yang berbeda antara kaum alit dan priyayi, motif

politik kaum priyayi berguna untuk membangun jaringan antar masyarakat dan

motif keagamaan kaum alit sudah tidak menggunakan tata cara nenek moyang

dan lebih bersiat islami berbanding dengan kaum priyayi yang masih

menggunakan tata cara nenek moyang terdahulu. Walaupun berbeda yang

terpenting adalah pelaksanaannya adalah tentang masyarakat memaknai tradisi

suroan yang merupakan perbaduan tahun baru Jawa dan tahun baru Islam yang

dimana masyarakat harus selalu bersyukur akan hasil yang telah dicapai satu

tahun yang lalu, serta untuk menjaga tali silahturahmi terhadap masyarakat

Kampung Rukti Harjo melalui acara tradisi suroan yang dilaksanakan setiap

tahunnya.

2. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan maka ada beberapa

saran yang penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Kampung Rukti harjo untuk tetap

mempertahankan dan terus melaksanakan tradisi suoran sebagai warisan

budaya.

2. Semangat gotong royong dan musyawarah harus tetap dijaga dengan baik

pada setiap kegiatan dan kehidupan sehari-hari.

3. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti, pembaca dan,

masyarakat. Agar dapat saling membuka wacana untuk penelitian lebih lanjut.


