
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori  

1. Kajian Pustaka  

a. Pengertian Kebudayaan 

Menurut ilmu antropologi “kebudayaan” adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar 

(Koentjaraningrat, 2009: 153). Hal tersebut berarti bahwa hampir 

semua tindakan manusia itu adalah “kebudayaan” karena hanya 

sedikit kegiatan manusia yang tanpa belajar, hal itu disebut tindakan 

naluri, refleks, dan sebagainya. Kemampuan manusia dapat 

mengembangkan konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan. Sebagai 

contoh dahulu makan dengan tangan sekarang semakin maju dan 

orang bisa membuat alat yaitu sendok sehingga dapat mengubah 

kehidupan seseorang menjadi lebih konsumtif dan bersih.  

Selain itu juga ada nilai budaya yang terkandung dalam 

kebudayaan. Nilai budaya adalah tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dari adat-istiadat. Nilai budaya berfungsi juga sebagai 

pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, 

suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang 

lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara 



rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, 

dan tidak konkret, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan 

berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang 

menjadi warga dan kebudayaan yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 

2009: 153). 

Para sarjana antropologi yang biasa menanggapi suatu 

kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, ketika 

hendak menganalisis membagi keseluruhan itu ke dalam unsur-unsur 

besar yang disebut “unsur-unsur kebudayaan universal” atau cultural 

universals. 7 unsur kebudayaan itu adalah:  

1. Bahasa, 

2. Sistem pengetahuan, 

3. Organisasi sosial,  

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi,  

5. Sistem mata pencaharian hidup, 

6. Sistem religi, 

7. Kesenian,  

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga 

menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan terurai di atas, yaitu 

wujudnya sistem budaya, berupa sistem sosial, dan berupa unsur-

unsur kebudayaan fisik (Koentjaraningrat, 2009: 164-165).  

Para individu sudah dari kecil dikenalkan dengan adanya 7 

unsur kebudayaan walaupun tidak semuanya, tetapi dengan adanya 



kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga mereka mengerti ketika 

ada pembicaraan tentang kebudayaan. Apa lagi berbicara tentang 

masyarakat Jawa yang kental sekali dengan kebudayaan. Mereka 

menjunjung tinggi nilai budaya yang ada sehingga sampai sekarang 

masih adanya tradisi, upacara adat, serta ritual-ritual yang berkaitan 

dengan kebudayaan di daerah mereka masing-masing.  

b. Pengertian Kearifan Lokal  

Kearifan lokal itu hendaknya diartikan sebagai “kearifan dalam 

kebudayaan tradisional”, dengan catatan bahwa yang dimaksud dalam 

hal ini adalah kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kata 

“kearifan” sendiri hendaknya juga dimengerti dalam arti luasnya, 

yaitu tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, 

melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi 

kepada teknologi, panganan kesehatan, dan estetika. Dengan 

pengertian tersebut, maka yang termasuk sebagai penjabaran “kearifan 

lokal” itu, disamping peribahasa dan segala ungkapan kebahasan yang 

lain, adalah juga berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. 

Dalam arti yang luas itu, maka diartikan bahwa “kearifan lokal” itu 

terjabar ke dalam seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun 

yang intangible (Edi Sedyawati, 2007: 317). 

Seluruh hasil budaya suatu (satu) bangsa adalah sosok dari 

jatidiri pemiliknya. Namun jatidiri bangsa itu bukanlah sesuatu yang 



harus statis. Ungkapan-ungkapan budaya dapat mengalami perubahan, 

fungsi-fungsi dalam berbagai pranata dapat pula mengalami 

perubahan. Perubahan itu dapat terjadi oleh rangsangan atau tarikan 

dari gagasan-gagasan baru yang datang dari luar masyarakat yang 

bersangkutan.  

Pada suatu titik, rangsangan dan tarikan dari luar itu bisa amat 

besar tekanannya sehingga yang terjadi bisa bukan saja pengkayaan 

budaya, melainkan justru pencabutan akar budaya untuk diganti 

dengan isi budaya yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan 

aspek tradisi yang manapun. Kalau itu yang terjadi, maka warisan 

budaya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk membentuk 

jatidiri bangsa. Situasi yang lebih „lunak‟ dapat terjadi, yaitu jati diri 

budaya lama berubah oleh pengambil-alihan unsur-unsur budaya lain 

secara (agak) besar-besaran (sebagaimana yang dikenal sebagai 

“akulturasi”, yang pada gilirannya membentuk suatu sosok baru 

namun masih membawa serta sebagian warisan budaya lama yang 

dapat berfungsi sebagai ciri identitas yang berlanjut (Edi Sedyawati, 

2007: 317). 

c. Upacara Tradisi Suran Mbah Demang 

Tradisi merupakan sejumlah kepercayaan, pandangan atau 

praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi (secara lisan atau 

lewat tindakan), yang diterima oleh suatu masyarakat atau komunitas 



sehingga menjadi mapan dan mempunyai kekuatan seperti hukum 

(Sumintarsih, 2007: 137). 

Tradisi merupakan suatu tindakan yang di dasarkan pada 

spiritual yang di dalamnya terdapat agama dan perasaaan sehingga 

tradisi selalu di miliki tiap-tiap daerah. Dengan adanya tradisi 

seseorang dapat melestraikan dan mengenang warisan dari leluhur 

sehingga generasi berikutnya dapat meneruskan tradisi yang sudah ada 

tersebut.  

Selain itu dalam tradisi juga terdapat ritual-ritual tertentu dan 

di dampingi sesaji sehingga bukan orang biasa yang dapat 

menjalankan ritual tersebut. Orang yang berfikir rasional tidak dapat 

mencapainya karena hal tersebut tidak bisa difikirkan secara nalar 

tetapi ini adalah hubungan kepada supranatural.  

Tradisi juga di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat 

Dusun Modinan. Tradisi tersebut dikenal dengan sebutan "Suran 

Mbah Demang". Upacara ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh 

penting dalam kehidupan masyarakat setempat dan bersangkutan juga 

dengan bulan Sura dalam kalender Jawa. Upacara ini diadakan oleh 

masyarakat Dusun Modinan untuk mengenang perjuangan hidup Ki 

Demang Cakradikrama, seorang demang-pabrik. Tujuan upacara ini 

untuk mengenang kembali perjuangan hidup Ki Demang 

Cakradikrama, seorang Demang ini adalah orang yang suka bertapa 

dan laku prihatin yang dijalani adalah mandi hanya setiap tahun sekali 



yaitu tanggal 7 Sura pada saat tengah malam, beliau mempunyai 

kemampuan lebih maka banyak anak cucu dan masyarakat mengikuti 

jejak dengan ngalap berkah dari sumber air yang dahulu dipakai 

mandi Ki Demang Cakradikrama. 

Pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat dalam upacara ini 

terutama adalah kerabat keturunan Ki Demang. Biaya yang diperlukan 

menjadi tanggungan kerabat keturunan Ki Demang. Orang yang 

memimpin dan mengatur upacara adalah anggota kerabat keturunan 

Ki Demang yang tertua, dan dibantu oleh tetua lainnya. Sementara itu, 

yang menjadi peserta upacara adalah anggota kerabat keturunan 

lainnya, yang juga berperan untuk menjaga kelancaran jalannya 

upacara ini.  

Kebiasaan ini oleh anak cucunya masih dilaksanakan sampai 

sekarang  pada Upacara Suran. Pada sore harinya dilaksanakan ziarah 

(nyekar) ke cungkup peninggalan Ki Demang (tempat penguburan 

pusaka milik Ki Demang). Kegiatan nyekar ke cungkup ini diawali 

dengan doa dan membakar kemenyan yang dilakukan oleh salah 

seorang kerabat dan trah Ki Demang Cakradikrama, kemudian 

dilanjutkan dengan ziarah dan nyekar di makam Ki Demang dan Nyi 

Demang yang terletak di makam Dusun Guyangan (Hartono dkk, 

2003: 17). 

 

 



d. Simbol dan Makna  

Orang mempelajari simbol sekaligus makna dalam interaksi 

sosial. Kendati merespon tanda tanpa berfikir, orang merespons 

simbol melalui proses berpikir. Simbol adalah objek sosial yang 

digunakan untuk mempresentasikan atau („menggantikan,‟ 

„mengambil tempat‟) apa-apa yang memang disepakati bisa 

direpresentasikan oleh simbol tersebut”. 

Kata “makna” dianggap sinonim dari kata “arti”, yang dalam 

bahasa Inggris sepadan dengan kata “meaning”. Selanjutnya kata 

tersebut dibedakan dari “kebermaknaan”, yang dalam bahasa Inggris 

disebut “significance”. Dalam penggunaannya, kata “makna” atau 

“arti” itu dapat berkonotasi teknis maupun fungsional. Dikatakan 

konotasi teknis apabila “arti” itu dikaitkan dengan apa yang 

direpresentasikan dengan kata, hal, atau benda tertentu, sedangkan 

konotasinya adalah fungsional apabila kata, hal, atau benda tertentu 

itu dikaitkan dengan suatu penggunaan atau kebermanfaatan (Edi 

Sedyawati, 2010: 164). 

e. Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” yang 

merupakan pengambilan atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, 

partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang 

kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

Definisi ini merupakan kunci pemikiran dari Keith davis yang 



menyebutkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan 

emosi (Naning Margasari, 2004: 7). Partisipasi masyarakat juga dapat 

diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam  meningkatkan dan 

menunjukkan potensi yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan 

berbagai macam kehidupan di dalam bermasyarakat yang melibatkan 

mental, emosi dan fisik.  

Partisipasi menurut Keith Davis (dalam Santoro Sastropetro, 25) 

diklasifikasikan menjadi 4 bentuk partisipasi. Bentuk-bentuk 

partisipasi tersebut adalah: 

1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar 

usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan bantuan.  

2) Pertisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk 

menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat atau 

perkakas.  

3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan untuk 

pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan 

suatu progam.  

4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui 

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain 

yang membutuhkannya. 

  



2. Kajian Teori  

a. Teori Interaksionalisme Simbolik (Mead) 

Individu dengan individu lain selalu melakukan interaksi dalam 

kehidupannya. Individu tidak dapat hidup secara sendiri melainkan 

selalu berdampingan dengan orang lain atau di dalam suatu masyarakat. 

Dalam suatu masyarakat tersebut sering terjadi interaksi yang membuat 

mereka paham dengan kehidupan masing-masing. 

Interaksionalisme simbolik, mengikuti Mead, cenderung setuju 

pada signifikansi kausal interaksi sosial. Jadi, makna tidak dari proses 

mental soliter namun dari interaksi. Focus ini berasal dari gagasan 

pragmatisme Mead: ia memusatkan perhatian pada tindakan dan 

interaksi manusia, bukan pada proses mental yang terisolasi. Di 

antaranya, pokok perhatian utamanya bukanlah bagaimana orang secara 

mental menciptakan makna dan simbol. Namun bagaimana mereka 

mempelajarinya selama interaksi pada umumnya dan khususnya selama 

sosialisasi. Orang mempelajari symbol sekaligus makna dalam interaksi 

sosial (Ritzer dkk, 2010: 394).  

Orang mempelajari simbol sekaligus makna dalam interaksi 

sosial. Kendati merespon tanda tanpa berfikir, orang merespons simbol 

melalui proses berpikir.  

Charon dalam bukunya George Ritzer menyatakan simbol adalah 

objek sosial yang digunakan untuk mempresentasikan (atau 



„menggantikan,‟ „mengambil tempat‟) apa-apa yang memang disepakati 

bisa direpresentasikan oleh simbol tersebut.” 

Interaksionalisme simbolik memahami bahasa sebagai sistem 

simbol yang begitu luas. Kata-kata menjadi simbol karena mereka 

digunakan untuk memaknai berbagai hal. Kata-kata memungkinkan 

adanya simbol lain. Tindakan, objek, dan kata-kata lain hadir memiliki 

makna hanya karena mereka telah dan dapat digambarkan melalui 

penggunaan kata-kata.  

Charon dalam bukunya George Ritzer menyatakan bahwa simbol 

menempati posisi krusial dalam membuka kemungkinan orang 

bertindak secara manusiawi. Karena simbol, manusia “tidak merespons 

secara pasif realitas yang dating padanya namun secara aktif 

menciptakan kembali dunia tempat ia bertindak”. Simbol pada 

umumnya dan bahasa pada khususnya memiliki sejumlah fungsi 

spesifik bagi aktor: 

1) Simbol memungkinkan orang berhubungan dengan dunia materi 

dan dunia sosial karena dengan simbol mereka bisa member nama, 

membuat kategori, dan mengingat objek yang mereka temui. Orang 

mampu menata dunia yang jika tidak ditata, pasti akan sangat 

membingungkan. Bahasa memungkinkan orang memberi nama, 

membuat kategori, dan khususnya mengingat secara lebih efisien 

dari pada yang dapat mereka lakukan pada simbol lain, seperti citra 

piktorial.  



2) Simbol meningkatkan kemampuan orang memersipkan lingkungan. 

Alih-alih dibanjiri oleh begitu banyak stimulus yang tak dapat 

dipilih-pilih, aktor dapat lebih mengetahui beberapa bagian 

lingkungan daripada yang lainnya.  

3) Simbol meningkatkan kemampuan berfikir. Meskipun seperangkat 

simbol piktorial memungkinkan kemampuan terbatas untuk 

berpikir, bahasa lebih banyak berperan dalam meningkatkan 

kemampuan ini. Dalam hal ini, berpikir dapat dipahami sebagai 

interaksi simbolis dengan diri sendiri.  

4) Simbol meningkatkan kemampuan orang memecahkan masalah. 

Binatang yang lebih rendah harus menggunakan cara coba-coba, 

namun manusia dapat berpikir melalui beragam tindakan 

alternative simbolis sebelum benar-benar melakukannya. 

5) Simbol memungkinkan kita membayangkan realitas metafisis, 

seperti surga atau neraka. 

6) Simbol memungkinkan orang menghindar dari perbudakan yang 

datang dari lingkungan mereka (Ritzer dkk, 2010: 395-396). 

Penggunaan simbol memungkinkan aktor melampaui waktu, 

ruang, dan bahkan pribadi mereka sendiri. Melalui penggunaan simbol, 

seseorang dapat membayangkan bagaimana rasanya hidup dimasa lalu 

atau bagaimana rasanya hidup di masa depan. Selain itu seseorang 

dapat melampaui pribadi mereka secara simbolik dan membayangkan 

seperti apa dunia dari sudut pandang orang lain. Ini adalah konsep 



interaksionisme simbolik yang paling terkenal, yaitu mangambil peran 

orang lain. 

Prinsip-prinsip Interaksionalisme Simbolik menurut Manis dan 

Meltzer yaitu.  

1) Tindakan seperti binatang yang lebih rendah, manusia ditopang 

oleh kemampuan berfikir; 

2) Kemampuan berfikir dibentuk oleh interaksi sosial; 

3) Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang 

memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berfikir 

tersebut; 

4) Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan 

interaksi khas manusia; 

5) Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol 

yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan 

tafsir mereka terhadap situasi tersebut; 

6) Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagaian 

karena kemampuan mereka memikirkan tindakan yang 

memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin 

dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan relative mereka, 

dan selanjutnya memilih; 

7) Jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan 

kelompok dan masyarakat (Ritzer dkk. 2010: 392-393). 

 



b. Teori Evolusi (Aguste Comte)  

Teori evolusi atau dapat disebut dengan “hukum tiga tahap”. Tiga 

tahapan tersebut yaitu: 

1. Tahap Teologis  

Tahap ini menjadi ciri dunia sebelum tahun 1300. Selama 

masa itu, sistem ide utama dititi beratkan pada kepercayaan 

bahwa kekuatan supranatural dan figur-figur religious, yang 

berwujud manusia, menjadi akar segalanya. Secara khusus, dunia 

sosial dan fisik dipandang sebagai dua hal yang dibuat Tuhan.   

2. Tahap metafisis  

Tahap metafisis merupakan tahap transisi antara tahap  

teologis dan positif. Tahap ini kira-kira berlangsung antara tahun 

1300 samapai 1800. Era ini dicirikan oleh kepercayaan bahwa 

kekuatan abstrak seperti “alam”, dan bukannya Tuhan yang 

dipersonalisasikan, diyakini dapat menjelaskan segalanya. 

Pada tahap ini manusia masih percaya bahwa gejala-gejala 

di dunia disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di atas 

manusia. Manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan 

akibat gejala-gejala tersebut.  

3. Tahap Positivistik  

Tahap ini dicirikan oleh kepercayaan terhadap ilmu 

pengetahuan. Kini orang cenderung berhenti pencarian terhadap 

sebab mutlak (Tuhan atau alam) dan lebih berkonsentrasi pada 



penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upayanya 

menemukan hukum yang mengaturnya (Ritzer dkk, 2010: 16).  

Jelas bahwa dalam teorinya tentang dunia. Comte 

memfokuskan perhatian pada faktor intelektual. Ia memang 

menegaskan kekacauan intelektual adalah sebab dari kekacauan 

sosial. Kekacauan yang tumbuh dari sistem ide sebelumnya 

(teologis dan metafisis) yang terus ada pada zaman positivistik 

(ilmiah). Karena ini adalah proses evolusioner, tidak perlu 

mendorong terjadinya gangguan sosial dan revolusi.  

c. Teori Tindakan Sosial (Max Weber) 

Tindakan sosial berati mencari pengertian subyektif atau motivasi 

yang terkait pada tindakan-tindakan sosial. Perilaku yang dilakukan 

oleh manusia dalam kehidupan masyarakat didasarkan pada 

pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran atas suatu obyek 

stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu merupakan tindakan 

sosial yang rasional untuk mencapai tujuan, atas sasaran dengan sarana-

sarana yang paling tepat. Tindakan manusia itu  bersifat voluntaristik, 

artinya tindakan itu berdasarkan pada dorongan kemauan, dengan 

mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati (Poloma Margaret 

M, 2007:169).  

B. Penelitian yang Relevan  

1. Penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti dalam skripsi ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Erlina Lestariningsih pada tahun 



2011, yakni mahasiswa Pendidikan Sosiologi tahun 2007. Adapun 

penelitian tersebut berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Tlogo dalam 

Mempertahankan Kepercayaan Empu Pitu di Desa Nglanggeran, 

Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul”.  

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

yakni sama-sama dengan metode kualitatif deskriptif dan keduanya 

meneliti tentang upaya-upaya masyarakat untuk mempertahankan bentuk-

bentuk kearifan lokal masyarakatnya.  

Namun, ada perbedaan juga dimana dalam penelitian yang dilakukan 

Erlina Lestariningsih lebih bertujuan untuk memahami bagaimana sistem 

pengetahuan lokal tradisional yang ada pada masyarakat Tlogo serta 

faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih memiliki kepercayaan 

yang sudah turun temurun tersebut. Sedangkan penelitian yang akan ditulis 

tentang makna dan simbol tradisi Suran Mbah Demang sebagai bentuk 

kearifan lokal di Dusun Modinan.  

2. Penelitian yang dilakukan Rian Alfia Dewi, progam studi Pendidikan 

Sosiologi UNY 2009. Adapun penelitian tersebut berjudul “Pelestarian 

Upacara Adat Bekakak di Bulan Sapar Desa Ambarketawang Kecamatan 

Gamping Kabupaten Sleman”.  

Hasil penelitian tentang pelestarian Upacara Adat Bekakak 

menunjukkan bahwa dengan adanya Upacara Adat ini banyak membawa 

keuntungan bagi masyarakat, karena selain sebagai hiburan juga bisa 



menambah pemasukan keuntungan bagi warga yang memanfaatkannya. 

Upacara Adat Bekakak tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. 

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis 

susun yaitu tempat penelitian yang sama-sama membahas suatu tradisi 

yang ada di masyarakat Gamping sehingga, dapat menjadi acuhan sebagai 

pendukung kepustakaan bagi penyusun penelitian.  

Perbedaannya antara peneliti ini dengan mbak Rian Alfia Dewi adalah 

tentang objek kajian dimana peneliti membahas tentang makna dan simbol 

tradisi Suran Mbah Demang sebagai bentuk kearifan lokal sedangkan 

mbak Rian membahas tentang pelestarian Upacara Adat Bekakak yang 

dilaksanakan dibulan Sapar.  

C. Kerangka Pikir  

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau 

konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kebudayaan  

tidak lepas dari simbol-simbol. Simbol-simbol inilah yang menjadi ciri khas 

atau yang memperkaya kehidupan masyarakat terutama di masyarakat 

pedesaan. Hal ini disebabkan karena masih melestarikan kebudayaan 

masyarakat pedesaan. Kemudian adanya partisipasi dari keturunan Mbah 

Demang, masyarakat sekitar, penonton yang menyaksikan kirab serta yang 

melakukan tradisi minum air di Sumur Tobat Maring Allah. Salah satu dusun 

yang masih melestarikan kebudayaan dan tradisi ini adalah Dusun Modinan, 

Desa Banyuraden, Kecamatan Gampingan, Kabupaten Sleman. Setiap tanggal 

7 Muharram (Sura) Malam 8 Muharram (Sura) diadakan tradisi Suran.  



Tradisi yang dijalankan  masyarakat Dusun Modinan merupakan kearifan 

lokal karena tradisi ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun 

menurun sehingga masyarakat sudah lama atau sudah jaman nenek moyang 

melakukan tradisi tersebut. Dilihat dari upacara tradisi tersebut banyak sekali 

simbol dan makna yang terkandung didalam sesaji yang digunakan dalam 

upacara tersebut. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang 

harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Bagan 1. Kerangka Pikir 

Tradisi Suran Mbah 

Demang 

Prosesi Upacara 

Tradisi Suran 

Mbah Demang 

Kearifan Lokal 

Masyarakat secara 

umum  

Sesepuh dan Lurah 

Desa Banyuraden 

Partisipasi 

Masyarakat  


