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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab tiga diketahui bahwa bentuk kidung-

kidung suci masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo ditentukan oleh desa 

kalapatra (lingkungan adat sekitar) yaitu, kidung baku dan kidung tidak baku 

(wawancara dengan bapak Mariono, 21 Maret 2013). Kidung baku merupakan 

kidung yang memiliki aturan secara ketat dan digunakan untuk pengiringan dalam 

upacara keagamaan. Syair dan bait dalam kidung baku tidak dapat diubah dan 

nada-nada yang membentuk kidung harus menyesuaikan dengan syair, yang 

termasuk kidung baku antara lain: Kidung Pembuka, Kidung Duh Sang Hyang 

agung, Kidung Mohon Tirta. Kidung tidak baku merupakan kidung yang 

diciptakan oleh seseorang berdasarkan desa kalapatra (adat-istiadat desa 

setempat) yang memiliki arti berdasarkan ritme nada. Dalam perkembangannya 

kidung tidak baku dapat dirubah syair dan nadanya sesuai keinginan pencipta, 

yang termasuk kidung tidak baku antara lain: Kidung Janur Gunung, Kidung Mijil 

Sulastri, Kidung Rsi Wyasa, Kidung Ponco Srodo, Kidung Pedomannya, Kidung 

Dasa Awatara, Kidung Kitap Weda, Kidung Kaloking, KidungTrikaya Parisudha, 

Kidung Dino-dino Suci, Kidung Om Tat Sapa, Kidung Cluntang, Kidung Ojo 

Cidro, Kidung Pitutur, Kidung Sang Pencipta, Kidung Poro Wargo, Kidung Om 

Asesasnti, Kidung Oh Hyang Widhi. 

Pada kidung-kidung suci masyarakat Tengger juga diketahui 

menggunakan empat bahasa, yaitu bahasa Sansekerta, bahasa Jawa Kuna, bahasa

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI 
KIDUNG-KIDUNG SUCI MASYARAKAT TENGGER 
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

FARISHA FIRNI



111 

 

 

Jawa (baru), dan bahasa Indonesia.  Penggunaan bahasa dalam kidung-kidung suci 

menujukkan tentang fungsi kidung dalam masyarakat, antara lain: bahasa 

Sansekerta merupakan kidung yang langsung diambil dari Kitab Suci Weda; 

bahasa Jawa Kuna merupakan kidung yang dibuat oleh masyarakat Tengger, 

biasanya digunakan untuk mengingatkan ajaran-ajaran Agama Hindu; bahasa 

Jawa (baru) untuk mempermudah pemahaman terhadap kidung yang bersumber 

pada ajaran Agama Hindu; bahasa Indonesia merupakan kidung yang digunakan 

sebagai salah satu cara untuk mempermudah anak-anak memahami ajaran-ajaran 

Agama Hindu. 

Bentuk dari kidung-kidung suci dapat melahirkan makna yang sangat 

manfaat bagi masyarakat. Semua makna tersebut bertumpu pada ajaran-ajaran 

Agama Hindu yang diambil dari Kitab Suci Weda. Oleh karena itu, makna 

kidung-kidung suci memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, antara lain: (1) 

fungsi kidung-kidung suci sebagai sarana berdoa; (2) fungsi kidung-kidung suci 

pendorong sembahyang; (3) fungsi kidung-kidung suci sebagai sarana pendidikan; 

(4) fungsi kidung-kidung suci sebagai sarana pengendali sosial (nasihat); (5) 

fungsi kidung-kidung suci sebagai sarana pengingat. 

4.2 Saran 

Kidung-kidung suci merupakan puisi sastra Jawa, yang muncul setelah 

kakawin. Dalam perkembangan zaman yang semakin moderen kidung merupakan 

hasil karya masyarakat terdahulu yang merupakan salah satu bukti otentik tentang 

kebudayaan masyakat sekitar  kurang mendapat dukungan dan apresiasi dalam 

pelestariannya (kecuali masyarakat pengguna kidung). Kidung-kidung ini tidak 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI 
KIDUNG-KIDUNG SUCI MASYARAKAT TENGGER 
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

FARISHA FIRNI



112 

 

 

berkembang pada masyarakat karena masyrakat berfikir karya tersebut bukan 

tradisi atau kepercayaan mereka.  

Diharapkan agar penelitian tentang kidung dapat dikembangkan lebih 

lanjut karena masih banyak kidung-kidung yang belum diteliti dan dikaji secara 

keilmuan termasuk kidung masyarakat Tengger. Dalam kidung Tengger terdapat 

bentuk-bentuk yang belum diklasifikan berdasarkan teori yang mutakhir dan 

pengkajian tentang analisis berdasarkan guru lagu, guru wilangan, dan guru gatra 

sehingga penelitian tersaji secara lengkap.   
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