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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Ritual Bulan Suro pada 

Masyarakat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan 

Percut Sei Tuan), penulis menarik kesimpulan bahwa:  

1. Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sosial budaya etnis Jawa.Karena sampai saat ini mereka masih tetap 

menjalankan ataupun melaksanakan ritual Bulan Suro tersebut, baik itu 

masyarakat yang ada di Pulau Jawa ataupun masyarakat yang ada di Desa 

Sambirejo Timur. Mereka masih menjalankan atau melaksanakan ritual ini 

adalah karena atas dasar kepercayaan yang mereka miliki. Sehingga ritual 

tersebut sampai saat ini masih berjalan setiap tahunnya, khususnya masyarakat 

yang ada di Desa Sambirejo Timur. Seluruh warga masyarakat yang ada di 

Desa Sambirejo Timur  ikut berpartisipasi dalam kegiatan Suroan tersebut. 

Adapun istilah suroan pada masyarakat Desa Sambirejo Timur dinamakan 

Bersih Desa yang artinya meninggalkan hal-hal yang buruk dari tahun- tahun 

sebelumnya, dan membuka lembaran yang baru. 

2. Setelah melakukan penelitian ini dapat diketahui makna dari Ritual Bulan 

Suro ini adalah untuk mendapatkan keselamatan, terhindar dari penyakit, 

ataupun dari marabahaya atau bisa kita katakan tolak bala.Kegiatan suroan ini 

sudah tiga puluh tahun dilaksanakan di Desa Sambirejo Timur. 
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Sebelum dilaksanakan ritual tersebut mereka terlebih dahulu 

mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk proses ritual dan kegiatan apa 

saja nantinya yang akan dilukan selama ritual. Selama proses ritual 

berlangsung warga masyarakat yang ikut melaksanakan ritual tidak 

diperbolehkan mengatakan hal yang tidak-tidak (berbicara tidak sopan) karena 

hal itu bisa menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan ritual tersebut. 

3. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Masyarakat suku Jawa pada bulan suro 

adalah doa bersama, kungkum, pegelaran wayang kulit, berziarah dan lain 

sebagainya, kegiatan itu mereka lakukan setiap tahun nya di desa Sambirejo 

timur dan pada saat kegiatan ini para petinggi-petinggi yang ada di desa itu 

mereka undang untuk menyaksikan proses ritual tersebut serta seluruh warga 

masyarakat yang ada di desa Sambirejo Timur ikut berpartisipasi dalam acara 

tersebut. 

Saran 

1) Tradisi Ritual Bulan Suro ini dapat diteruskan dan dilestarikan dalam 

masyarakat setempat khususnya masyarakat yang ada di Desa Sambirejo 

Timur. Dan akan menjadi suatu tradisi untuk generasi berikutnya. 

2) Para orang tua agar lebih meningkatkan perananya dalam memberikan 

pemahaman tentang tradisi, adat-istiadat di lingkungan keluarga, agar 

pelaksanaan Ritual Bulan Suro tidak keluar dari norma-norma adat yang 

telah disepakati bersama. 
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3) Para orang tua hendaknya memberikan soaialisasi kepada generasi mudah 

dengan tujuan mengkaji kembali nilai-nilai adat suku Jawa sehingga 

mereka bisa menjaga dan melestarikan tradisi dengan baik. 

4) Sebaiknya pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

Jawa mengenai pentingnya nilai-nilai budaya, dan memberikan perhatian 

khusus untuk pengembangan dan pengkajian kembali Tradisi Suroan, 

melalui Camat ke desa-desa agar tokoh-tokoh adat dapat memperhatikan 

dan mengawasi pelaksanaan tradisi ritual bulan suro terutama dalam 

pergaulan muda-mudi di kalangan masyarakat Jawa.  

 

 


