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ABSTRAK 

Peneliti dalam mengkaji penllasalahan mengenai Makna Simbolik Upaeara 
Adat Ceprotan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekar,Kee.Donorojo,Kab. 
Paeitan,dilatarbelakangi pengalaman pada waktu peneliti masih keeil (S D) pernah 
diajak oleh salah seorang saudara melihat upaeara ini dan ikut duduk dalam 
kelompok penonton.Pada waktu itu penulis belum tahu apa-apa dan dan l1anya 
melihat betapa meriahnya acara ini serta banyaknya makanan yang dihidangakan 
dalam aeara tersebut.Selain itu juga terdapat berbagai maeam kesenian dan 
penunjukan yang ditampilkan,mulai dari aeara pembukaan sampai pad a aeara 
penutup,dan yang lebih menarik lagi adalah adanya orang-orang yang bersedia 
untuk dilempar mengg\lllakan kelapa muda olch sckelompok orang hanya karena 
mereka mengambil sepotong ayam panggang yang sudah disediakan di atas meja., 
tanpa berusaha untuk lari sejauh-jauhnya.Pada saat penulis berada di bangku kuliah 
timbullah pertanyaan dalam din penulis mengenai upacara tersebut,mengapa 
diadakan,karena sampai saat ini upacara tersebut masih tetap dilakukan walauptm 
penulis tidak selalu menyaksikan acara tersebut,apakah makna dari hal-hal yang 
terdapat dalam upacara tersebut dan apakah manfaat dan upaeara tcrsebut bagi 
warga Desa Sekar sehingga aeara tersebut tetap dilaksanakan. 

Pada dasarnya segala bentuk upaeara reJigius maupun upacara apapun yang 
dilakukan oleh manusia adalah bentuk simbolik.Adanya makna dan upacara irulah 
yang menjadi tujuan manusia untuk mengamntinya.Bel:,rltu pula dengan upaeara 
Ceprotan..Serta fungsi at au manfaat apa yang ml!ndasari sehingga upacara ini tctap 
dipertahankan sampai sekarang. 

Untuk mengetahui makna dan fungsi upacara dilakukan oleh penulis dengan 
berdasarkan inteprctasi masyarakat pcndukung upacara.lntepretasi dipcroleh dari 
masyarakat,baik y,mg memahami secara khusus mengenai upaeara(sese.puh 
desa,tokoh agama),maupun bagi mereka yang awam namlln memiliki landasan 
pengetahuan dan adat istiadat yan cukup baik ,sepcrti kepala desa,dan mereka yang 
pemah terlibat dalam pelaksanaan upaeara. 

Dalam penulisan skripsi yang dibahas secara dcsktiptif ini,penulis berusaha 
untuk menggambarkan makna simbolik dan fungsi dari llpacara Ceprotan.Dalam 
proses penyelesaian skripsi illi data diperolch dcngan menggunakan metodc 
wawaneara, observasi di lapangan,dok\lll1clllasi uan data sekundcr berllpa 
monol:,'Tafi Desa Sekar serta buku.Sedangkan allalisa data yang digunakan adalah 
analisa kua1itatif. 

Upacara yang dilakukan olch warga Dcsa Sckar mCIIgandutlg bebcrapa 
makna dan fungsi antara lain makna yang bcrkaitan dcngan sesaji ,makna perilaku 
pemeran dalam upacara dan makna yang tcrdapat dalam dalam ritual 
upacara.Makna yang terdapat dalam sesaji mehputi makanan-makanan yang dipakai 
untuk sesaji yang pada dasarnya berisi pesan dan tllntwlan moral yang menjadi 
pedoman hidup warga Desa Sekar.Sedangkan makna yang terkandung dalam 
penlaku pemeran dalam upacara meliputi makna religius,makna histOlies,makna 
edukatif,makna filosofis,dan makna estetika.Makna yang terkait dengan ritual 
berhubungan dengan pembacaan doa-doa dan mantra-mantra yang dibacakan pada 
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saat peJaksanaan upacara yang semuanya itu memiliki makna yang mengatur 
kehidupan warga Desa Sekar. 

Sedangkan fungsi social upacara Ceprotan adalah mempererat hubungan 
sosial atau kontak sosial diantara warga masyarakat,sepeti kegiatan memasak 
bersama(rewangan) dan sumbangan warga untuk membiayai pelaksanaan upacara 
ini sehingga upacara ini dapat terselenggara dengan sukses.Dengan cara ini secara 
tidak langsung akan dapat memupuk rasa persaudaraan dan rasa gotong-royong 
antara warga yang satu dengan warga yang lain. 
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