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Abstract 

Culture is an important thing in human life because it becomes one of self identity. 

Every culture has the same values but with different norms. A culture must be 

preserved because it is an inheritance of the ancestors. Culture refers to something 

that  inherited in the past and still functions today. One of the cultural elements that 

continues to be preserved is tradition. An example of an adamant and continuous 

tradition is Sadranan. Sadranan is still done today in Cepogo Village, Cepogo Sub 

District, Boyolali District, even more festive. Sadranan tradition has an important 

position in for the people.The aim of this study  is to know the communication pattern 

used by the people of Cepogo Village, Cepogo Sub District, Boyolali District in 

preserving the sadranan tradition. This research refers to the symbolic interaction 

theory that used to see the communication process of the community in preserving 

Sadranan.  The data collecting method used is descriptive qualitative Data collecting 

is done by interview, observation, documentation, and literature study. Sampling 

technique is taken by purposive sampling technique and the data was analysed using 

interactive analysis model. The result showed that the communication patterns used 

by people in Cepogo, Boyolali District is all channel communication pattern. All 

societies can take turns in sending and receiving messages without any specific 

regulatory limits. Sadranan becomes the form of self-existence for the community in 

social cultural activities. The entire community’s participation has an effect on the 

sustainability of the Sadranan. The message or advice delivery from elders to the next 

generation about the importance and benefits of Sadranan also became one of the 

efforts in its preservation.  

Keywords: sadranan tradition, communication pattern, symbolic interaction theory 
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Pendahuluan 

Manusia hidup tidak dapat lepas dari komunikasi, begitu juga dengan budaya 

dan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya adalah hal penting agar 

sebagai manusia memiliki identitas diri (Mulyana, 2005:19). Budaya menentukan 

siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna 

yang ia miliki untuk pesan. Setiap budaya memiliki normanya sendiri, dan bisa 

dikatakan bahwa hampir semua adat istiadat berbeda. Tetapi satu hal yang sama, nilai 

budaya tersebut. Sebuah budaya harus dilestarikan, budaya merupakan harta warisan 

dari nenek moyang kita. Budaya dan nilai adat istiadatnya juga harus dipatuhi seperti 

undang-undang. Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat 

membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia 

di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Alien G.M.Mangindaan, 

Philip M.Regar dan Edmon Kalesaran, E-Journal “Acta Diurna” Volume IV No.4, 

Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Melestarikan Museum Seni Batupinabetengan. 

2015).  

Tradisi tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya karena mengandung unsur 

budaya yang terus dilestarikan (Hutagaol, 2013). Dalam suatu daerah terdapat 

kepercayaan-kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat setempat, terutama 

didaerah-daerah pedesaaan. Dalam suatu kepercayaan yang ada dalam masyarakat 

tertentu pasti proses komunikasi selalu dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal yang paling mendasar dalam suatu tradisi yakni adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik melalui lisan maupun tertulis. Tradisi 

merujuk pada sesuatu yang diwariskan pada oleh masa lalu yang masih berfungsi 

pasa masa kini. Tradisi memperlihatkan bagaimana tingkah laku masyarakat dalam 

kehidupan yang bersifat duniawi maupun keagamaan. Indonesia merupakan Negara 

yang memiliki berbagai macam bahasa, kepercayaan, budaya dan tradisi. 
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Masyarakatnya harus mampu melestarikan tradisi yang dimiliki. Akan tetapi, tidak 

sedikit tradisi yang mulai luntur karena kurangnya perhatian masyarakat akan tradisi 

yang dimiliki.  

Hanun, dkk juga mengungkapkan bahwa upacara tradisional dapat juga 

dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan pada saat tertentu dan secara teratur 

yang di dalamnya terdapat pengaktifan simbol-simbol komunikasi. Upacara 

tradisional digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan yang 

terkandung dalam simbol-simbol komunikasi dimana di dalamnya terdapat hal-hal 

yang wajib dimengerti oleh masyarakat penggunanya. 

Tradisi Nyadran di bulan (Jawa) Ruwah atau yang lazim disebut Sadranan 

atau ada juga yang menyebut sebagai ruwahan merupakan suatu tradisi yang sudah 

kental didalam kehidupan sosial masyarakat Jawa (Handayani, 1995). Tradisi 

Sadranan yang rutin dilakukan pada setiap tahunnya ini sangat ramai diadakan 

diberbagai wilayah di Jawa salah satunya di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali. Dalam setiap wilayah memiliki waktu perayaan yang berbeda. 

Masyarakat Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali melaksanaan 

tradisi nyadran setiap bulan Rajab hingga bulan Sya’ban tergantung pada kesepakatan 

masing-masing dukuh. 

Unsur kebudayaan beragama Hindu dalam masyarakat Desa Cepogo masih 

terlihat jelas, dimana banyak petilasan seperti candi. Unsur-unsur peninggalan nenek 

moyang masih dapat dilihat dalam praktik keberagamaan masyarakat Desa Cepogo. 

Masyarakat Desa Cepogo ini tidak mamaksa masing-masing individu untuk 

melaksanakannya, akan tetapi banyak masyarakat Desa Cepogo secara sukarela 

melaksanakan tradisi Sadranan tanpa ada paksaan. 

Di Desa Cepogo, tradisi Sadranan sampai saat ini masih dilangsungkan 

dengan meriah. Bahkan acara ini memiliki kedudukan yang penting di mata 

masyarakat sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya warga perantauan yang 
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menyempatkan untuk pulang kampung ketika tradisi Sadranan ini digelar. Bahkan 

tidak sedikit pula yang rela mengambil cuti di hari pelaksanaan nyadran ini. Selain 

itu, tradisi Sadranan digelar dengan melibatkan seluruh warga yang ada. Tak sedikit 

warga asli daerah ini yang memanfaatkannya sekaligus untuk bersilaturahim dengan 

cara saling bertukar makanan. 

 

Rumusan Masalah 

Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang “bagaimana pola komunikasi 

masyarakat Desa Cepogo, Kecamatan cepogo, Kabupaten Boyolali dalam 

melestarikan tradisi Sadranan?” 

 

Telaah Pustaka 

a. Pola Komunikasi 

Pola merupakan sebuah sistem cara kerja dari sesuatu hal yang memiliki 

bentuk dan struktur tetap. Pada tingkat masyarakat, komunikasi biasanya 

berpola membentuk fungsi, kategori ujaran, dan sikap konsepsi tentang bahasa 

penutur (Ibrahim, 1994:13).  

Pola komunikasi dapat diartikan juga sebagai suatu kecenderungan 

gejala umum yang menggambarkan cara berkomunikasi yang terjadi dalam 

kelompok sosial tertentu (Suranto, 2010:16). Pada umumnya suatu kelompok 

sosial akan membuat aturan atau norma yang akan ditaati oleh setiap anggota 

kelompoknya. 

b. Komunikasi Budaya 

Kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat 

manusia yang dimasa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup 

dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan demikian 

tersebar diantara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena 
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mereka mempunyai kesamaan bahasa dan hidup dalam waktu dan tempat 

yang sama (Sidabalok : 2017).  

Budaya dan komunikasi sendiri memiliki hubungan timbal balik. Budaya 

mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi 

budaya. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk 

dipahami karena dengan budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi.  

Dalam menjaga kelestarian suatu budaya tentunya dibutuhkan peran 

komunikasi karena banyak kebudayaan yang belum atau bahkan tidak 

diketahui oleh masyarakat luas karena adanya keterbatasan komunikasi 

dengan daerah luar. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab mudah 

hilangnya sebuah kebudayaan. Apalagi saat ini arus informasi sangat cepat 

sehingga jika suatu kebudayaan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik 

maka akan mudah dikenal oleh masyarakat luas. Disini bisa dilihat bahwa 

hubungan antara komunikasi dengan kebudayaan mengandung sebuah makna 

yang ingin disampaikan. Dan komunikasi sendiri sangat membantu 

kebudayaan untuk dikenal ke ranah yang lebih luas. 

c. Pelestarian Tradisi  

Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari, yang 

artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam 

penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran –an 

artinya digunakan untuk mrnggambarkan sebuah proses atau upaya (kata 

kerja) (Endarmoko, 2006).  Merujuk pada pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelestarian tradisi adalah upaya untuk mempertahankan suatau tradisi 

agar tetap terjaga sebagaimana adanya. 

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006:114) 

mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah 

mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan 

mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.Salah satu 
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tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan 

revitalisasi budaya (penguatan). 

Dalam proses melestarikan kebudayaan dibutuhkan sebuah kesadaran dan 

kerjasama. Kebudayaan tidak akan terjaga begitu saja tanpa adanya usaha dari 

masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Karena kelestarian merupakan 

aspek penting dalam kehidupan manusia. 

d. Tradisi Sadranan  

Tradisi yang berkembang di dalam suatu kehidupan masyarakat dapat 

lahir melalui dua cara. Cara yang pertama muncul dari bawah melalui 

mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan 

rakyat banyak. Cara yang ke dua muncul dari atas melalui mekanisme 

paksaan. (Piotr Sztompka, 2008: 71-72). 

Tradisi yang berkembang didalam suatu masyarakat sangat beraneka 

ragam. Seperti pada masyarakat Jawa yang sampai saat ini masih memegang 

teguh tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Baik tradisi 

kelahiran, kematian, dan tradisi-tradisi selamatan lainnya. Salah satu tradisi 

yang dipegang oleh masyarakat Jawa saat ini adalah tradisi nyadran. Tradisi 

Nyadran adalah upacara selamatan di Jawa untuk menghormati arwah leluhur 

yang telah meninggal dunia yang dilaksanakan rutin setahun sekali menjelang 

bulan ramadhan tepatnya pada bulan Ruwah atau Sya’ban (Imam Budi 

Santoso, 2012:53). Partokusumo (1995:246-247) menjelaskan bahwa Nyadran 

merupakan cara untuk mengagungkan, menghormati, dan memperingati roh 

leluhur. Dalam ritual Nyadran ada dua tahap yaitu tahap selametan dan tahap 

ziarah. Pada tahap selametan biasanya orang membakar sesajen baik berupa 

kemenyan atau menyajikan kembang setaman. Setelah selesai orang 

melakukan sesajen baru orang melakukan tahap ke dua yaitu ziarah ke 

makam.  

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi nyadran adalah 

suatu acara adat selamatan yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa 
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syukur dan penghormatan terhadap leluhur yang dilaksanakan setahun sekali 

pada bulan ruwah dalam kalender Jawa. Tradisi nyadran pada masyarakat 

Jawa termasuk dalam kearifan lokal.  

 

Metodologi 

Penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian dengan metode penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui berbagai kondisi, berbagai situasi dan 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek 

penelitian (Bungin, 2009: 68). Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu fenomena atau kejadian  berdasarkan fakta atau data, 

kemudian mengkaji permasalahan yaitu mengkaji dan manggambarkan bagaimana 

pola komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo 

Kabupaten Boyolali dalam melestarikan tradisi Sadranan. Metode penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik sampling diambil dengan teknik 

purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 

  

Sajian dan Analisis Data 

a. Sejarah Tradisi Sadranan 

Tradisi Sadranan dimulai sejak era Majapahit atau dipenghujung abad ke-

13 ketika tradisi Hindu-Buddha melekat kuat. Sadranan pas masa Majapahit 

lebih dikenal dengan istilah sadra. Kata sadra berasal dari bahsa sansekerta 

yang bermakna ziarah kubur. Dalam bahasa Kawi disebut sraddha atau 

peringatan kematian seseorang.  

Awalnya, sadran memang dikenal sebagai peringatan hari kematian raja 

yang telah mangkat. Kematian penguasa ketiga Kerajaan Majapahit 
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Tribhuwana Wijayatunggadewi pada 1350 menorehkan sejarah digelarnya 

upacara sraddha.  

Sadranan dimulai ketika 1Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh 

Raja Prabu Hayam Wuruk. Raja Prabu Hayam Wuruk mengadakan Sadranan 

untuk memperingati kematian istri dari Raja Pertama Majapahit, yakni 

Gayatri. Di dalam keyakinan masyarakat Jawa, orang yang sudah meninggal 

sebenarnya masih ada dan berpengaruh pada kehidupan anak cucu dan 

keturunannya. Siring masuknya tokoh Walisongo dalam menyiarkan agama 

pada abad ke 15, mulai terjadi pergeseran tradisi Sadranan.  

Sadranan yang pada era Hindu-Buddha merupakan ritual memperingati 

kematian dan memuja leluhur, oleh Walisongo kemudian diganti dengan 

ziarah kubur yang dihiasi dengan ucapan tahmid dan dzikir.  

Masyarakat Desa Cepogo juga mengenal bahwa istilah Sadranan berawal 

dari ide Kyai Sodrono yang mengadakan ritual bersih makam dan mendoakan 

ruh-ruh yang sudah meninggal. Ritual tersebut diadakan pada hari tertentu 

yang dilksanakan pada bulan Sya’ban atau bulan jawa Ruwah. Setelah Kyai 

Sodrono meninggal kemudian masyarakat desa setempat menyebut ritual 

bersih makam dan mendoakan ruh-ruh yang sudah meninggal dengan istilah 

Sadranan. Selain itu ada juga anggapan masyarakat bahwa tradisi Sadranan 

dimulai dari zama walisongo. Dimana pada saat itu orang-orang mulai 

mendoakan dengan cara berziarah ke makam keluarganya yang sudah 

meninggal. Dari kegiatan tersebut kemudian masyarakat menyebutnya dengan 

istilah Sadranan. 

b. Proses Pelaksanaan Tradisi Sadranan 

Tradisi Sadranan di Desa Cepogo dilaksanakan mulai pada bulan Rajab, 

bulan Safar dan tanggal 15 Sya’ban hingga tanggal 21 Sya’ban atau Ruwah 

menjelang bulan puasa. Di Desa Cepogo sendiri pelaksanaan tradisi Sadranan 

terbagi dalam empat waktu. Dimulai dari bulan rajab tanggal 10, sebelum 

Sya’ban yaitu meliputi dua dukuh yaitu dukuh Daleman dan dukuh 
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Dalemrejo. Kemudian pada bulan Safar dilaksanakan oleh dukuh Gatak. Pada 

bulan Sya’ban tanggal 15 trdisi Sadranan diikuti oleh dukuh Dukuhan, 

Wonosari, Sidomulyo, Wates, Cepogo, Kupo, dan Banaran. Kemdian yang 

puncak dari tradisi Sadranan terjadi pada tanggal 20 Sya’ban yang bertempat 

di Dukuh Tumang seluruhnya yaitu Tumang Tegalrejo, Tumang Kulon, 

Tumang Kukuhan, Tumangsari dan Tumang Gunungsari. Kemudian pada 

tanggal 22 syaban ada satu dukuh yaitu Dukuh Wonosego 

Prosesi pelaksanaan tradisi Sadranan terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

1. Kondangan Malam/Tahlilan 

Saat pelaksanaan kondangan malam/tahlilan, masyarakat desa setempat 

berdo’a bersama untuk memintakan ampunan kepada leluhur yang sudah 

tiada serta untuk memohon berkah kepada Tuhan YME. Kondangan 

malam/tahlilan biasanya dilaksanakan setelah sholat Isya’. Msayarakat 

desa setempat berangkat menuju lokasi acara kondangan malam/tahlilan 

yang bertempat di  pemakaman desa di dukuh masing-masing.  

2. Bersih Makam 

Acara bersih makam dilaksanakan pada pagi hari setelah acara kondangan 

malam/tahlilan. Sekitar pukul 5 pagi, masyarakat Desa Cepogo 

berbondong-bondong dating ke makam untuk membersihkan makam 

leluhurnya dan makam tokoh yang dianggap penting di Desa Cepogo. 

Tujuan dari kegiatan bersih makam sendiri yaitu agar makam menjadi 

bersih sehingga memberikan rasa nyaman bagi warga atau keluarga yang 

ingin berkunjung dan berziarah ke makam leluhurnya. Selain itu, acara 

bersih makam ini juga menciptakan rasa kekeluargaan dan suasana yang 

tentram bagi masyarakat desa setempat. 

3. Tenongan 

Tradisi Sadranan di Desa Cepogo juga identik dengan tenongan. Adanya 

tenongan berawal dari seseorang yang membawakan makanan untuk 

masyarakat yang sedang membersihkan makam. Kemudian tradisi ini 
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terus berlanjut hingga saat ini. Tenong merupakan sebuah tempat yang 

terbuat dari bambu yang digunakan masyarakat desa cepogo sebagai 

wadah untuk makanan yang dibawa ke makam.  

4. Silaturahmi  

Bagian akhir dari tradisi Sadranan ini adalah silaturahmi. Suasana 

silaturahmi saat tradisi Sadranan tidak jauh berbeda dengan silaturahmi 

saat perayaan idul fitri. Sadranan di Desa Cepogo ini juga sering disebut 

sebagai lebarannya orang lereng gunung. Masyarakat desa akan 

berkunjung ke tempat orang tua dan sanak saudara terlebih dahulu 

kemudian mereka akan berkunjung ke rumah tokoh desa, tokoh agama, 

atau sesepuh desa setempat. Apabila memiliki banyak saudara biasanya 

mereka akan berbagi tempat agar sebanyak apapun jumlah saudaranya 

tetap dikunjungi.  

c. Pola Komunikasi Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Sadranan 

Komunikasi dalam tradisi Sadranan terjadi antar masyarakat di Desa 

Cepogo. Komunikasi yang terjadi memungkinkan masyarakat untuk menjadi 

komunikan maupun komunikator, sehingga semua masyarakat bisa saling 

mengirim dan merespon pesan yang diterima. Selain itu, tidak ada peraturan 

ataupun batasan tertentu yang mengatur komunikasi antar masyarakt di Desa 

Cepogo. Semua memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama baik dalam 

hal berpendapat ataupun yang lain. Hal tersebut memungkinkan untuk 

masyarakat dalam melestarikan tradisi Sadranan.  

Komunikasi antar masyarakat pun terjalin dengan baik. Masyarakat di 

Desa Cepogo membahas tradisi Sadranan ketika pertemuan Rukun Tetangga 

(RT). Salah satu kegiatan yang sudah berjalan sampai sekarang yaitu tabungan 

Sadranan. Jadi, jauh-jauh hari sebelum tradisi Sadranan dilaksanakan, 

masyarakat Desa Cepogo sudah mempersiapkan tabungan. Dengan adanya 
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tabungan Sadranan, secara tidak langsung masyarakat sudah ikut serta dalam 

melestarikan tradisi Sadranan.  

Adapun unsur-unsur komunikasi dalam proses komunikasi masyarakat 

dalam melestarikan tradisi Sadranan yaitu : 

1. Komunikator dan komunikan 

Komunikator maupun komunikan di dalam tradisi Sadranan berasal dari 

seluruh masyarakat yang melaksnakan tradisi Sadranan. Masing-masing 

dari mereka dapat menduduki posisi sebagai komunikan ataupun 

komunikator karena masing-masing masyarakat dapat bergantian dalam 

mengirim dan menerima pesan, serta memberikan umpan balik atas pesan 

yang diterima. Selain itu dalam prosesi tertentu misalnya saat acara 

kondangan malam, tokoh agama akan menduduki posisi sebagai 

komunikator karena pemimpin agama memimpin jalannya acara 

kondangan malam.  

2. Pesan 

Pesan yang didapat dari tradisi Sadranan bertujuan untuk menambah 

semangat masyarakat dalam pelestarian Sadranan sehingga tradisi 

Sadranan akan terus berjalan sampai generasi selanjutnya dikarenakan 

didalam tradisi Sadranan banyak nilai-nilai positif diantaranya mempererat 

persaudaraan dan mendoakan leluhur yang sudah tiada. Pesan yang 

disampaikan dalam tradisi Sadranan berupa pesan verbal dan nonverbal. 

Pesan verbal dan nonverbal digunakan masyarakat dalam prosesi 

Sadranan saat kondangan mereka akan berdoa bersama memohonkan 

ampun kepada leluhur, saat bersih makam mereka akan saling bergotong 

royong, saat tenongan mereka akan saling menawarkan makanan untuk 

para masyarakat yang bersih kubur, dan kemudian pada saat silaturahmi 

mereka akan bercengkrama dengan sanak saudara. 

3. Media Komunikasi 
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Komunikasi yang dilakukan dalam tradisi Sadranan berlangsung secara 

tatap muka. Komunikasi tatap muka terjadi pada saat prosesi kondangan 

malam, bersih makam, tenongan dan silaturahmi. Sedangkan pada hari-

hari sebelum Sadranan, masayarakat menggunakan pertemuan rukun 

tetangga (RT) sebagai wadah untuk membahas dan mengumpulkan 

tabungan yang digunakan saat tradisi Sadranan. Tabungan Sadranan 

menjadi media komuikasi yang efektif dalam melestarikan tradisi 

Sadranan. Hal tersebut dikarenakan pada setiap bulannya masyarakat akan 

menabung untuk perayaan tradisi Sadranan pada tiap pertemuan RT, PKK, 

atau lainnya. Secara tidak langsung hal tersebut membuat masyarakat 

Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali selalu mengingat 

adanya Tradisi Sadranan sehingga tradisi Sadranan terlestarikan dengan 

baik.  

4. Efek  

Dalam proses komunikasi tradisi Sadranan menimbulkan beberapa efek. 

Efek yang muncul diantranya yaitu semakin erat hubungan antar tetangga 

dan antar saudara. Keakraban yang terjalin akan membuat suasana tradisi 

Sadranan semakin meriah. Mendapat banyak teman baru juga merupakan 

salah satu dari efek tradisi Sadranan. Karena saat silaturahmi tradisi 

Sadranan, masyarakat desa Cepogo akan mempersilahkan semua orang 

yang datang untuk mampir ke rumahnya. Selain itu efek yang muncul bagi 

individu adalah meningkatnya rasa syukur karena dapat menjamu dan 

menghormati tamu yang datang sehingga suasana Sadranan begitu 

berkesan.  

Pelestarian tradisi Sadranan merupakan salah satu upaya agar suatu tradisi 

tetap terjaga sebagaimana mestinya. Seperti yang dikemukakan oleh A.W 

Widajaja bahwa pelestarian merupakan kegiatan yang dilakukan terus 

menerus, secara terarah dan terpadu untuk menwujudkan tujuan tertentu 
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mencermikan sesuatau yang tetap dan abadi yang bersifat dinamis, luwes 

dan selektif (Jacobus, 2006:115).  

Proses komunikasi masyarakat dalam Desa Cepogo dalam melestarikan 

tradisi Sadranan dimulai dari penyampaian pesan atau nasihat dari orang tua 

zaman dahulu kepada anak-anaknya dan generasi muda selanjutnya agar 

tetap mengingat dan mendo’akan leluhur yang sudah tiada dan juga agara 

hubungan silaturahmi antar saudara dan kerabat tetap terjalin.  

Selain pesan dari orang tua, pelestarian tradisi Sadranan juga dipengaruhi 

oleh faktor lain. Komunikasi sosial dalam tradisi Sadranan di Desa Cepogo 

juga tampak dari antusiasme masyarakat setempat dengan mengikuti urut-

urutan prosesi tradisi Sadranan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka 

memiliki keinginan yang kuat dalam melestarikan Sadranan dan juga mereka 

membuktikan diri dengan cara membuka pintu rumah ketika Sadranan dan 

turut aktif dalam program tabungan Sadrananan. 

Begitu juga dengan sikap masyarakat yang menunjukkan rasa nyaman, 

tentram, dan saling berbaur tanpa terhalang oleh perbedaan saat pelaksanaan 

tradisi Sadranan juga menggambarkan bahwa masyarakat senang dengan 

tradisi Sadranan dan juga mereka secara sukarela ikut melestarikan tradisi 

warisan nenek moyang. Dalam tradisi Sadranan juga memupuk hubungan 

yang lebih baik lagi dengan sesama. Walaupun ada beberapa pihak yang 

tidak ikut serta dalam pelaksanaan tradisi Sadranan namun masyarakat Desa 

Cepogo tetap menerima mereka tanpa ada sanksi sosial apapun. 

Akan tetapi, pelaksanaan tradisi Sadranan saat ini sudah mengalami 

pergeseran nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Temuan fakta ini 

bermula ketika penulis melakukan wawancara dengan pak Mawardi selaku 

Kepala Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Beliau 

mengungkapkan bahwa ada beberapa perubahan makna pada tradisi 
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Sadranan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Masyarakat yang 

memiliki pendidikan yang tinggi mencari sebuah jalan keluar untuk tetap 

membawa tradisi ke arah yang sesuai dengan kondisi keagamaan, 

lingkungan yang ada. 

Jika tradisi Sadranan pada zaman dahulu menekankan prosesi di makam 

seperti membawa tenongan, sekarang sudah diisi dengan nilai-nilai islami. 

Sadranan saat ini menjadi sarana untuk silaturahmi, sedekah, dan 

mendo’akan arwah leluhur. 

Pola komunikasi yang terbangun pada masyarakat Desa Cepogo juga 

sangat berpengaruh kepada pelestarian tradisi Sadranan. Maka dari itu, untuk 

mempengaruhi pikiran seseorang agar selalu menjaga warisan leluhur ini 

dibutuhkan komunikasi yang efektif baik dalam keluarga ataupun dalam 

masyarakat.  

Guna memperoleh gambaran mengenai pola komunikasi masyarakat Desa 

Cepogo dalam melestarikan tradisi Sadranan, peneliti melakukan wawancara 

mendalam dengan masyarakat Desa Cepogo. Dikatakan juga oleh Deddy 

Mulyana bahwa manusia merespon tidak hanya tindakan orang lain, 

melainkan juga makna, motif dan maksud tindakan tersebut. Seperti yang 

telah dikatakan di atas bahwa dalam berkomunikasi, setiap orang dan setiap 

tempat mempunyai gaya yang berbeda. Hal ini kemudian akan 

mempengaruhi pola komunkasi yang terbangun dalam satu komunitas 

masyarakat tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti letak 

geografis dan sistem kepercayan / agama sehingga bisa dikatakan bahwa 

pola komunikasi tidak berbentuk baik tapi fleksibel. 

Pola komunikasi yang kemudian dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kebiasaan dari suatu kelompok untuk berinteraksi, bertukar 

informasi, pikiran dan pengetahuan. Pola komunikasi juga dapat dikatakan 
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sebagai cara seseorang atau kelompok berinteraksi dengan menggunakan 

simbol-simbol yang telah disepakati sebelumnya. 

Proses komunikasi yang terjadi diantara masyarakat Desa Cepogo 

membentuk struktur pola yang digolongkan oleh Tubss dan Moss pada pola 

komunikasi dnegan struktur berbentuk pola semua saluran. Pola ini 

memungkinkan semua masyarakat bisa berinteraksi dengan keseluruhan 

masyarakat lainnya.  

Seperti yang dijelaskan oleh Herbert Mead dalam teori interaksi simbolik 

bahwa penekanan interaksi simbolik adalah pada konteks simbol, sebab di 

sini orang mencoba memahami makna atau maksud dari suatu aksi yang 

dilakukan satu dengan yang lain.  Penggunaan teori interaksi simbolik dalam 

tradisi Sadranan ini merupakan media yang berasal dari nenek moyang atau 

warisan nenek moyang untuk menggambarkan berbagai pesan pengetahuan 

kepada masayarakat sebagai generasi penerus.  

Sebuah simbol yang melekat pada tradisi Sadranan diharapkan bisa 

memberikan pemahaman bagi masyarakat. Tradisi Sadranan mempunyai 

kaitan dengan sebuah kepercayaan bahwa didalamnya terdapat manfaat yang 

luar biasa karena tradisi Sadranan merupakan kegiatan yang hanya dilakukan 

pada saat tertentu dan didalamnya terdapat simbol-simbol komunikasi. 

Tradisi Sadranan juga digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan 

pesan yang didalamnya menggunakan simbol-simbol yang dimengerti oleh 

masyarakat.  

Di dalam tradisi Sadranan terdapat simbol verbal dan nonverbal. Simbol-

simbol komunikasi verbal dalam tradisi Sadranan berupa ucapan seperti 

do’a. Sedangkan simbol-simbol komunikasi nonverbal berupa tindakan 

seperti memberikan hidangan dan isyarat lainnya. Dalam teori interaksi 

simbolik, interaksi sosial sangat penting sebagai sara dalam memoengaruhi 
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tingkah laku manusia. Masyarakat yang berinteraksi berperan secara 

seimbang sehingga komunikasi berjalan efektif.  

Salah satu contoh dari simbol dari tradisi Sadranan yaitu kerja bakti 

dalam membersihkan makam. Kerja bakti membersihkan makam merupakan 

salah satu simbol yang memiliki harmoni sosial dimana saat proses 

pelaksanaan bersih makam masyarakat akan saling bergotong royong. Dan 

saat bergotong royong suasana kekeluargaan akan sangat terasa. Melalui 

harmoni sosial ini tercipta kerukunan dalam masyarakat sehingga 

kesejahteraan akan selalu berada di lingkungan masyarakat Desa Cepogo.  

Dalam teori interkasi simbolik dikatakan juga bahwa ketika manusia 

saling berinteraksi satu sama lain, mereka akan saling menyalurkan pikiran 

mereka dan terjadi proses pertukaran makna dalam jangan waktu tertentu 

dan pada tindakan-tindakan tertentu pula. Begitu juga yang terjadi pada 

masyarakat di Desa Cepogo dalam melestarikan tradisi Sadranan mereka 

akan saling berinteraksi. Hal tersebut akan berpengaruh pada masing-masing 

individu.  

Mereka akan berpikir tentang pentingnya Sadranan untuk dilestarikan. 

Kemudian mereka akan melibatkan diri untuk aktif dalam kegiatan tradisi 

Sadranan, misalnya dengan cara ikut membuka pintu rumah saat 

pelaksanaan tradisi Sadranan. Mereka juga berpikir bahwa jika mereka tidak 

ikut bergabung dalam melestarikan tradisi Sadranan mereka tidak 

menghormati warisan leluhur ini dan juga mereka akan takut jika tali 

silaturhami antar tetangga terputus. Asumsi-asumsi terbeut kemudian 

mempengaruhi pikiran dan diri mereka sehingga pada akhirnya mereka ikut 

bergabung ke dalam masayarakat untuk ikut serta melestarikan tradisi 

Sadranan.   

 



17 
 

Kesimpulan  

Masih lestarinya tradisi Sadranan hingga saat ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu komunikasi antar masyarakat Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali tidak terbatas pada peraturan tertentu. Sehingga semua lapisan 

masyarakat memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berpendapat. 

Kepercayaan akan manfaat yang luar biasa pada tradisi Sadranan juga membuat 

masyarakat Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali terus 

melestarikan tradisi Sadranan hingga saat ini. 

Proses pelestarian tradisi Sadranan dipengaruhi oleh nilai gotong royong, nilai 

persatuan dan kesatuan, nilai musyawarah, nilai pengendalian sosial, dan nilai 

kearifan lokal. Dalam proses pelestariannya dimulai dari penyampaian pesan atau 

nasihat dari orang tua zaman dahulu kepada anak-anak dan generasi muda lainnya 

agar selalu menghormati dan mendoakan leluhur dengan harapan kelak ketika mereka 

sudah tiada, anak cucunya akan tetap mengingat dan selalu mendoakannya. Orang tua 

juga akan menyampaikan agar generasi selanjutnya dapat terus menjaga persaudaraan 

dan juga warisan budaya yang sudah ada sejak lama seperti tradisi Sadranan. 

Pola komunikasi yang mendekati yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

proses komunikasi komunikasi yang terjadi dalam tradisi Sadranan adalah struktur 

pola komunikasi semua saluran. Pola ini memungkinkan semua masyarakat bisa 

berinteraksi dengan keseluruhan masyarakat lainnya. Adanya partisipasi dari seluruh 

masyarakat akan mempengaruhi proses pelestarian tradisi Sadranan di Desa Cepogo. 

Dalam proses pelestarian tradisi Sadranan seluruh masyarakat akan berbaur ikut serta 

dalam setiap prosesi dan saling bergotong-royong.  Saat bergotong royong suasana 

kekeluargaan akan sangat terasa. Keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong 

tersebut juga merupakan salah satu bentuk eksistensi bagi diri mereka sendiri karena 

tradisi Sadranan menjadi salah satu kesempatan mereka untuk bergabung dan 

membaur dengan masyarakat lain dalam aktivitas sosial. 
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