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I. PENDAHULUAN 

 

1.  Latar Belakang 

Perkembangan mitos yang ada khususnya di daerah Jawa yang masih sangat kental manusia 

dan alam, yang di mana hubungan keduanya sering di anggap sesuatu yang sakral sehingga 

sebagian masyarakat khususnya Jawa masih mempercayai adanya Mitos yang berkembang di 

sekitarnya yang di percayai dan di amalkan setiap harinya . Mitos dapat timbul sebagai catatan 

peristiwa sejarah yang terlalu di lebih-lebihkan, sebagai personifikasi fenomena alam dan 

sebagai penjelas suatu ritual.(Jurnal karya ilmiah Prezi Niksa Keterkaitan Mitos dan Budaya Jawa 

2012) Mitos bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak di punyai oleh logika 

umum yang sifatnya lugu dan polos, dan masyarakat hanya memiliki keterbatasan indera 

sehingga mitos dapat di terima oleh masyarakat.(Jurnal karya ilmiah Nafilah Amaliah Pengaruh 

Mitos Terhadap Kepercayaan Dinamisme Masyarakat 2013) 

Masyarakat Jawa khususnya masih sangat menjunjung tinggi kepercayaan akan mitos yang 

sudah menjadi kebudayaan dalam menghubungkan suatu tindakan terhadap mitos yang 

berkembang .( Sukmawan, de Yong (Jakarta :Yayasan Citra, 2014,cet 1 hal 48) Dalam beberapa 

unsur seperti lingkungan, kebudayaan dan unsur religi yang masih mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat terhadap mitos. Masyarakat Jawa tidak jauh-jauh dengan budaya ritual dan 

kepercayaan yang bersifat mitos yang sampai sekarang masih terus di lestarikan dan terus di 

percaya dan di jalankan oleh masyarakat sekarang walaupun kebudayaan tersebut sudah lampau 

dari zaman nenek moyang yang sampai sekarang masih di pegang teguh oleh masyarakat Jawa . 

Dari kebudayaan yang ada biasanya masih di lestarikan di daerah pedesaan yang dimana belum 

sepenuhnya tercampur oleh zaman modern, biasanya masyarakat di pedesaan masih sangat 

kental dengan yang namanya kebudayaan .  

Dalam hal ini di Boyolali, Jawa Tengah masih menjaga dan melaksanakan kebudayaan yang 

ada, dari terbentuknya budaya seperti upacara adat, tari-tarian yang di pakai untuk upacara dan 

masih menggunakan sesaji sebagai wujud bentuk dari kebudayaan yang masih di terapkan di 

Boyolali . 



Dari kebudayaan yang masih ada hingga sekarang di Boyolali ada salah satu kebudayaan 

yang masih di jalankan oleh masyarakat yang ada di desa Tanjungsari, Kelurahan Ngargosari, 

Ampel, Boyolali yaitu Sego Banca’an. Sego Banca’an ini merupakan wujud artefak berbentuk 

nasi gunung yang di tambah dengan tujuh lauk lainnya untuk bentuk dari rasa syukur masyarakat 

desa Tanjungsari,Ngargosari,Ampel,Boyolali atas kenikmatan Tuhan yang di berikan. Biasanya 

Sego Banca’an ini di lakukan untuk memperingati weton anak kecil , anak kecil yang sembuh 

dari sakit, atau bisa saat menjelang ulang tahun ataupun bentuk dari terimakasih untuk Tuhan 

karena masih diberi keselamatan. 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana suatu makna dan kebudayaan tetap berkembang di masyarakat Boyolali yang 

diwujudkan berupa Sego Bancaan ? 

 

3. Tujuan Penciptaan 

Tujuan penciptaan ini yaitu untuk mengetahui makna dalam Sego Bancaan yang termasuk 

dalam wujud budaya artefak yang hingga kini masih di yakini dan di jalankan oleh masyarakat di 

Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali. Dan untuk tetap melestarikan Kebudayaan Jawa 

khususnya dalam wujud budaya artefak Sego Bancaan . 

 

II. TINJAUAN TEORI 

Makalah yang berjudul WUJUD BUDAYA ARTEFAK BANCAAN MARAI BERKAT di 

Desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali ini di dasarkan pada sumber pendukung berupa 

tulisan yang berasal dari kepustakaan. 

Penulisan analisa ini menggunakan sumber pendukung dari sumber tertulis  sebagai referensi 

data yaitu :  

1.  Mitos 

Mitos adalah wujud pemikiran semiologi yang di mana memaknai lewat jalur konotatif yang 

dipelajari lewat mitologi. (Falsafah Kepemimpinan Jawa karya Suwandi Endrawaswara ) 



 

2. Masyarakat  

Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang hidup bersama-sama di suatu wilayah dan 

membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup .( “Unsur-unsur dalam 

Masyarakat” karya Soejono) 

3. Masyarakat Jawa  

Masyarakat Jawa adalah salah satu bentuk sosietas manusia Indonesia yang tergolong dalam 

kelompok budaya yang memiliki kesamaan secara fisik maupun dalam hal-hal abstrak seperti 

pandangan hidup,kepercayaan cara berpikir, susunan masyarakat, mode/tipe kepemimpinan yang 

di anut.(Falsafah kepemimpinan Jawa karya Suwandi Endraswara) 

4. Kebudayaan 

Kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar ( 

KKoentjaaningrat) 

5. Sego Bancaan 

Sego Bancaan merupakan Sego tumpeng yang berisikan tujuh lauk yang terdiri dari hasil 

bumi dan jajanan yang di gunakan sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan oleh Tuhan yang 

telah memberikan keselamatan dan melindungi umatnya ( wawancara Sutarni 04 Desember 

2018) 

 

 

 

 

 

 



III. METODE 

Dalam melakukan analisis Wujud Budaya Artefak Sego Bancaan yang ada di desa 

Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali berikut adalah beberapa metode dalam melakukan 

analisis yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk 

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya. 

 

2. Pengumpulan Data 

a. Sumber Data Primer  

Sebagai analisis wujud budaya artefak, Sego Bancaan ini melakukan tahapan Observasi 

dengan mengamati lalu menganalisis wujud budaya artefak Sego bancaan yang ada di desa 

Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan terhadap sumber data primer, kemudian 

disusun serangkaian pertanyaan-pertanyaan untuk diwawancarakan kepada narasumber. 

Gabungan antara hasil pengamatan awal dengan wawancara kemudian digunakan penulis dalam 

merumuskan masalah yang akan di kaji.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Segala sesuatu yang berkenaan dengan proses pencatatan dan interpretasi data di lakukan 

berdasarkan wawancara, studi pustaka, dan analisis rekaman. Penelitian budaya artefak Sego 

Bancaan ini menggunakan metode interaktif yang berupa wawancara dan metode non interaktif 

yang berupa pengamatan tak berperan, dokumentasi, dan studi pustaka. 

a) Dokumentasi 



Dokumentasi merupakan data yang paling penting dalam penelitian ini. Karena dokumentasi 

merupakan data primer, maka teknik dokumentasi atau rekaman sangat bermanfaat untuk 

menganalisa wujud budaya artefak. Untuk mengkaji sebuah budaya artefak Sego Bancaan di 

perlukan lebih dari satu kali pengamatan tayangan tersebut agar di peroleh analisis yang tajam 

dan cermat. 

a) Observasi 

Pada tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 14.00 WIB di desa Tanjungsari, Ngargosari, 

Ampel, Boyolali. Dimana saat observasi sekaligus melakukan wawancara terhadap beberapa 

sumber sekaligus yang berkaitan dengan wujud budaya artefak Sego Bancaan ini. Observasi 

yang di lakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi tak berperan. Disini peneliti 

benar benar tidak melakukan peran sama sekali sehingga apapun yang di lakukan peneliti hanya 

sebagai pengamat, tidak akan mempengaruhi segalanya yang terjadi pada sasaran yang diamati. 

Proses pengumpulan data melalui observasi tak berperan di lakukan dengan cara mengamati 

suatu objek wujud budaya artefak yang melibatkan masyarakat dan objek penelitian yaitu Sego 

Bancaan yang di analisis secara mendalam, cermat dan teliti.  

b) Wawancara 

Wawancara ini mengguankan teknik wawancara mendalam (in-depth interviewing) secara 

informal guna memperoleh sejumlah data yang di perlukan. Melalui teknik wawancara 

mendalam ini penulis ingin mendapatkan data mengenai beberapa informasi objek yang terkait. 

Berikut adalah beberapa narasumber yang memberikan informasi berdasarkan penelitian yang 

terkait : 

              

           Gambar 01. Sutarni            Gambar 02. Marlina 



            (Screenshot : Cheniory 2018)       (Screenshot : Cheniory 2018) 

 

a) Sutarni,64 Tahun, Ibu Rumah Tangga 

Sutarni (64) tahun sebagai ibu rumah tangga, merupakan salah satu masyarakat yang tinggal 

di desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali dan sekaligus merupakan bagian dari 

masyarakat yang ada di desa tersebut yang sudah hampir 30 tahun Sutarni tinggal di desa 

Tanjungsari, jadi sangat tau tentang apa saja kebudayaan yang masih sering di lakukan di 

wilayah tersebut. Wawancara ini diambil pada tanggal 04 Desember 2018 yang dimana dalam 

hal ini yang saya tanyakan merupakan informasi mengenai wujud budaya artefak yaitu Sego 

bancaan yang dapat membantu analisis . 

b) Marlina 42 Tahun, Ibu Rumah Tangga 

Marlina, (42) Tahun sebagai ibu rumah tangga, merupakan salah satu masyarakat yang tinggal 

di desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali dan sekaligus merupakan masyaraat yang baru 

saja melakukan suatu wujud rasa syukur yaitu dengan membuat Sego Bancaan . Wawancara ini 

di ambil pada tanggal 04 Desember 2018 yang dimana hal ini yang saya Tanyakan berupa 

keterliabatannya dalam hal kebudayaan yang masih ia lakukan di wilayah desa Tanjungsari, 

Ngargosari, Ampel, Boyolali .  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. WUJUD BUDAYA SEGO BANCAAN 

 

1. Budaya Gagasan 

Dalam hal ini Wujud Budaya Artefak yaitu Sego Bancaan merupakan nasi berbentuk 

tumpeng yang dihiasi degan tujuh lauk yang sebagaimana memiliki arti sebagai bentuk rasa 

syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sego Bancaan sendiri disetiap wilayah hampir ada 

namun cara pengemasan dan cara melakukan ritualnya berbeda-beda dalam hal bentuk acara 

maupun bentuk fisik dari wujud budaya artefak tersebut.  

 

Gambar 3. Wujud Budaya Artefak Sego Bancaan di desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali  

(Foto : Cheniory, 2018) 

 

“Sego Bancaan merupakan bentuk rasa berkat kepada Tuhan terhadap kehidupan yang terjadi 

pada setiap orang yang dimana ia hidup pasti ada jatuh dan bangun, yang di mana saat ia bangkit 

dan berhasil ada sebuah pemberkatan kepada Tuhan sebagai bentuk terimakasih kepada Tuhan” 

(Wawancara Sutarni, 04 Desember 2018).  Sego Bancaan sendiri dilakukan jika ada salah satu 

anggota keluarga yang melakukan pemberkatan seperti peringatan disaat weton lahirnya, saat 

ulang tahun, tercapainya tujuan yang kemudian dirayakan dengan pemberkatan dengan Sego 

Bancaan .  

 

 

 

 



 

2. Budaya Tindakan 

 

 

Gambar 4. Anak-anak tengah berkumpul dan berdoa mengelilingi Sego Bancaan di desa Tanjungsari, 

Ngargosari, Ampel, Boyolali. 

 (Foto : Cheniory, 2018) 

Prosesi acara pemberkataan melalui Sego Bancaan dilangsungkan di desa Tanjungsari, 

Ngargosari, Ampel, Boyolali. Biasanya acara ini berlangsung pada siang hari hingga menjelang 

sore hari tergantung siapnya Sego Bancaan ini untuk dibagikan. Dalam acara tersebut biasanya 

dibuka oleh pemilik rumah (biasanya orang yang lebih tua) dengan menyampaikan maksud dan 

tujuan diadakannya acara bancaan yang kemudian meminta doa kepada anak-anak yang datang 

dengan membaca Al-Fatihah sekali secara bersama-sama. Tampak dalam gambar anak-anak 

mengitari Sego Bancaan. Setelah selesai berdoa Sego Bancaan dibagikan kepada anak-anak 

secara merata.(Wawancara Sutarni, 04 Desember 2018) 

 

 

 



  

Gambar 5. Marlina tengah membagikan Sego Bancaan ke anak-anak di desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, 

Boyolali  

(Foto : Cheniory, 2018) 

Dalam pembagian Sego Bancaan biasanya di bagikan ke lemabaran daun pisang yang di 

jadikan kecil yang di sebut pincuk atau dengan wadah kecil yang terbuat dari kertas yang di sebut 

takir. Dengan membagikan nasi beserta lauknya yang berupa sayuran dan jajanan yang di tata 

lalu di bagikan merata kepada anak-anak. 

3. Budaya Artefak 

 

Gambar 6. Wujud Budaya Artefak Sego Bancaan yang ada di desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali 

(Foto : Cheniory, 2018) 

Sego Bancaan ini terdiri dari nasi yang di tumpeng berbentuk segitiga dan dengan tujuh lauk 

yang mengitarinya dalam adah bernama tampah yang terbuat dari anyaman bamboo berbentuk 

bulat . Dalam maknanya sendiri sego berbentuk tumpeng diartikan bahwa Boyolali terletak dekat 

dengan gunung-gunung yang digambarkan dalam bentuk segitiga, untuk tujuh lauk yang berbeda 

tersebut terdiri dari sayuran hijau, telur rebus, terancam, tempe, kerupuk, pisang, kacang tanah 

serta jajanan pasar. Dalam sego bancaan ini harus menggunakan lauk yang berjumlah tujuh karna 



memiliki makna yaitu pitulungan yaitu dalam bahasa Indonesia ang berarti pertolongan . Hal ini 

berkaitan dengan Tuhan yang dimana Ia telah memberi pertolongan dan memberikan 

perlindungan kepada umatnya yang sudah di sebutkan bahwa sego bancaan ini merupakan 

perwujudan rasa terimakasih kepada Tuhan.  

 

V. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Wujud Budaya Artefak Sego Bancaan Marai Berkat 

hingga pelestarian budaya artefak ini dapat di simpulkan bahwa sego bancaan merupakan wujud 

budaya artefak yang sampai sekarang masih di lakukan oleh masyarakat Boyolali yang 

khususnya sendiri di desa Tanjungsari, Ngargosari, Ampel, Boyolali yang merupakan wujud rasa 

syukur atas pitulungan terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam Sego Bancaan. Dan 

keterkaitannya terhadap makna yang tersirat dalam Sego Bancaan semata-mata memiliki arti 

yang memiliki tujuan  baik dan dari makalah ini dapat mengetahui arti dan makna dari Wujud 

Budaya Artefak Sego Bancaan Marai Berkat yang merupakan salah satu kebudayaan di Boyolali 

yang harus terus di lestarikan. Dalam analisis karya ilmiah tentang sego bancaan ini dapat 

dijadikan sebagai ide dalam pembuatan film dokumenter dengan gaya ekspository yang 

menggabungkan antara visual yang dihasilkan dan didukung oleh wawancara yang dapat 

menjadi daya tarik untuk film dokumenter tersebut yang dimana kebudayaan ini masih sangat 

melekat dan dekat dengan masyarakat belum ada campur tangan sedikitpun dengan 

perkembangan pada jaman modern ini. 
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