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ABSTRAK 

 
Budaya masyarakat lokal perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga kelestariannya, 

          antara lain budaya penyajian makanan tradisional dalam upacara adat Jawa. Salah satu 
informasi pelestarian budaya yang dapat disusun untuk disampaikan ke masyarakat luas 

 adalah  mengenai  penyajian  makanan  tradisional  dalam  pernikahan  adat  Jawa. Untuk 
mendukung hal tersebut, dilakukan kegiatan berupa penyusunan informasi digital tentang 

         makanan tradisional yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa termasuk makna 
          simbolis yang terkait di dalamnya. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari beberapa 

bidang ilmu, yaitu Teknologi Pangan dan Ilmu Komputer. Mahasiswa menyusun konten 
          informasi digital ini sesuai bidang yang telah mereka pelajari. Metode penggalian 

informasi meliputi wawancara langsung ke pihak yang terkait yaitu perias pengantin dan 
        pranatacara serta studi literatur. Selanjutnya dilakukan penyusunan rangkuman seluruh 

        informasi yang dikuatkan melalui dua tahap . Sebagai  Focus Group Discussion outcome
    dari  kegiatan  ini, mahasiswa  menyusun  informasi digital  yang dapat  diakses melalui 

         internet dan  mengenai makanan tradisional yang digunakan dalam electronic book
         pernikahan adat Jawa. Materi yang telah disusun selanjutnya digunakan dalam 
          perkuliahan di Prodi Teknologi Pangan yaitu . Indonesian Herbal Food and Beverage

       Konten materi digital akan dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa yang mengikuti 
perkuliahan ini dengan menggunakan metode yang sama dalam penyusunan informasi. 

 
Kata kunci  : service learning, makanan tradisional, pernikahan adat Jawa 

 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Dalam kehidupan modern, perubahan yang cepat dapat terjadi terhadap berbagai aspek 

 
kehidupan manusia, termasuk budaya lokal yang berasal dari nenek moyang kita dengan 

 
berbagai makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Budaya masyarakat lokal perlu 

 
mendapat perhatian khusus untuk menjaga kelestariannya, antara lain budaya penyajian 

 
makanan tradisional. Salah satu informasi pelestarian budaya yang dapat disusun untuk 

 
disampaikan ke masyarakat luas adalah mengenai penyajian makanan tradisional dalam 
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pernikahan adat Jawa. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan kegiatan berupa 

        penyusunan informasi digital tentang makanan tradisional yang digunakan dalam 

      pernikahan  adat Jawa termasuk makna simbolis yang terkait  di  dalamnya.  Topik  ini 

         menarik dan bermanfaat untuk diangkat sebagai salah satu materi perkuliahan di Prodi 

       Teknologi Pangan UNIKA Soegijapranata dengan keterlibatan mahasiswa dalam 

penyusunan materi menggunakan metode . service learning
 
 
Service learning merupakan suatu metode pembelajaran dimana mahasiswa terlibat aktif 

        melalui penggalian pengalaman atau informasi aktual di masyarakat sebagai 

        pengembangan kegiatan pembelajaran di kelas (  Corporation for National and

Community Service, 1990). Kegiatan bermanfaat untuk mengembangkan service learning  

   kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis melalui pengalaman yang didapatkan dari 

        masyarakat. Selain itu juga menunjukkan kepedulian mahasiswa untuk memahami 

perspektif masyarakat dan menghindarkan kesenjangan dalam lingkungan masyarakat di 

mana mahasiswa tersebut berada (King, 2004). 

 
 
Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kurikulum dan 

    dapat  diintegrasikan dalam kegiatan  perkuliahan.  Kegiatan  ini mengeksplorasi semua 

        makanan tradisional dan menjelaskan makna simbolis makanan tradisional yang 

digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa. Masyarakat Jawa memerlukan informasi 

     dan referensi yang lebih detail untuk kelengkapan upacara pernikahan, terutama karena 

        belum tersedianya informasi yang komprehensif tentang makanan tradisional untuk 

upacara pernikahan. 

 

         
 
Pada dasarnya  upacara pernikahan adat Jawa terdiri dari tiga tahap yaitu  , pra-mantu

         mantu, dan  mantu. Selama tahapan tersebut berlangsung, banyak hal yang perlu pasca

          dipersiapkan seperti , hidangan untuk para tamu, dan berbagai macam piranti¸ sesajen

perlengkapan yang memiliki makna masing-masing dan mendalam. Salah satu maknanya 

    adalah sebagai ungkapan syukur dan harapan atau doa untuk menghantarkan pengantin 

          menjadi keluarga baru yang mampu hidup rukun dan sejahtera dalam lingkungan 

keluarga maupun masyarakat (Adrianto, 1998; Bratasiswara, 2000). 
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Tujuan  utama  dari  kegiatan  service  learning  ini  adalah  untuk  penyusunan  informasi 

digital makanan tradisional dalam pernikahan adat Jawa.  ini melibatkan Service learning

 mahasiswa untuk menggali informasi secara langsung di masyarakat melalui  dan survey

   interview,  selain  kegiatan  dalam kelompok mahasiswa  yaitu  diskusi  dan penyusunan 

materi. Hasil kegiatan selanjutnya dirangkum dalam informasi digital yang komprehensif 

tentang makanan tradisional bagi masyarakat Jawa termasuk makna simbolisnya terutama 

yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa. 
 
 
2. TAHAPAN KEGIATAN 

 

 
         Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari dua bidang ilmu, yaitu Teknologi Pangan dan 

          Ilmu Komputer. Mahasiswa menyusun konten informasi digital ini sesuai bidang yang 

        telah mereka pelajari. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang  dilakukan oleh mahasiswa 

adalah sebagai berikut : 
 
1. Pertemuan rutin 

       
 
Pertemuan ini bertujuan untuk merencanakan aktivitas lanjutan, sharing 

 pengetahuan  tentang  materi  yang  dibahas,  serta  monitoring  dan evaluasi  dari 

aktivitas yang telah dilakukan. Hasil pertemuan rutin dicatat dan di-  dalam up load

web. 
 
2. Focus Group Discussion  (FGD)

         
 
Pertemuan ini melibatkan dosen dan seluruh tim mahasiswa yang terlibat. 

       Selanjutnya dibahas mengenai tujuan kegiatan, metodologi, dan pembahasan 

akhir sebelum kegiatan dijalankan. Hasil dari FGD adalah pengembangan konsep 

         dari kegiatan utama. FGD dilakukan sebagai tahapan awal kegiatan untuk 

memberikan konsep yang lengkap sebelum melangkah pada tahapan lanjut. 
 
3. Desain modul dan penyusunan  untuk survey. questionnaire

 
Sebelum melakukan survey, mahasiswa menyiapkan modul dan dokumentasi 

informasi yang akan digunakan sebagai pegangan dalam melakukan survey. 
 
4. Survey 
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Survey  dilakukan  secara langsung  pada  masyarakat  lokal  yang  terlibat  dalam 

       pernikahan adat  Jawa, yaitu pranatacara,  perias pengantin dan penyedia jasa 

pernikahan  adat  Jawa.  Studi  literatur  juga  dilakukan  untuk  memperkuat  hasil 

        survey. Hasil survey didokumentasikan dan disusun sebagai laporan berupa 

notulensi, gambar dan video. 
 
5. Implementasi model digital 

         
 
Rangkuman seluruh hasil survey selanjutnya disusun dalam  sebagai sistem web

    open  source  yang dapat  diimplementasikan secara  terintegrasi.  Dalam hal ini, 

  mahasiswa  juga  dilatih  menggunakan  media   sebagai  . Laporan online logbook

    kemajuan aktivitas kegiatan disampaikan di antara tim yang terlibat. Mahasiswa 

        diajak untuk belajar bagaimana menggunakan media  untuk mencatat online

kegiatan harian. Informasi catatan kegiatan dibagikan untuk mahasiswa dalam tim 

         serta orang lain yang memiliki ketertarikan yang sama dalam menyediakan free 

         online public space. Logbook hasil kegiatan ini dapat diakses melalui 

      http://logbooktw.wordpress.com/, dan hasil rangkuman survey yang terintegrasi 

dirangkum dalam web www.undk.Asia/undk-scu. 
 
6. Workshop 

 
Workshop  dilaksanakan  dengan  mengundang  dosen,  mahasiswa  dan  penyedia 

       informasi yaitu perias pengantin dan pranatacara. Workshop  ditujukan untuk 

memberikan informasi terintegrasi tentang makanan tradisional dalam pernikahan 

          adat Jawa. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi untuk merevisi dan 

menambah kelengkapan materi informasi yang tersedia. 
 
7. Implementasi dalam perkuliahan 

 
Selanjutnya,  seluruh  informasi  digital  yang  telah  disusun  akan  dibawa  dalam 

          perkuliahan di Prodi Teknologi Pangan yaitu mata kuliah  Herbal Food and

Beverage. Kegiatan terus dilanjutkan dalam perkuliahan terutama service learning  

       untuk melengkapi informasi digital mengenai makanan tradisional, makna 

simbolis, penyajian dan sifat fungsional makanan tradisional tersebut. 
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Sebagai  dari kegiatan ini, mahasiswa menyusun informasi digital yang dapat outcome

         diakses melalui internet dan  mengenai makanan tradisional yang electronic book

digunakan dalam pernikahan adat Jawa. Materi yang telah disusun selanjutnya digunakan 

          dalam perkuliahan di Prodi Teknologi Pangan yaitu  Indonesian Herbal Food and

         Beverage. Konten materi digital akan dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa yang 

         mengikuti perkuliahan ini dengan menggunakan metode yang sama dalam penyusunan 

informasi. 

 

          
 
Hasil kegiatan ini dapat juga digunakan untuk menyediakan informasi bagi publik, 

         terutama generasi muda Jawa dan membimbing mereka dalam persiapan upacara 

      pernikahan, terutama mempersiapkan kelengkapan makanan tradisional. Dengan 

         memberikan informasi tentang topik ini di dunia digital,  pernikahan tradisional Jawa 

         yang unik, khususnya mengenai makanan tradisional yang disajikan, dapat diakses 

          dengan mudah oleh semua orang. Informasi digital ini juga membantu untuk 

          menyebarkan pengetahuan lokal tentang salah satu budaya kita kepada generasi muda 

        dan masyarakat, serta berkontribusi untuk menyelamatkan pengetahuan lokal nenek 

moyang. 

 
�������	 �
 �� ���� ���������	 �
 �� ���� �� �� ���� �� ���� �� ����

 

 
         Informasi digital dan  yang dihasilkan menyediakan informasi tentang electronic book

         makanan tradisional dalam pernikahan adat Jawa serta makna simboliknya. Informasi 

    digital  ini  selanjutnya  dapat  digunakan dalam kegiatan perkuliahan, dan  materi  yang 

     terkandung  di dalamnya akan  terus  dikembangkan melalui  metode service learning. 

         Informasi digital disajikan dalam bentuk yang menarik bagi mahasiswa dengan 

penambahan informasi visual berupa foto dan video. Informasi digital ini juga diharapkan 

  berguna bagi masyarakat luas yang mempunyai ketertarikan sesuai dengan materi yang 

        disampaikan, serta untuk melestarikan budaya lokal khususnya mengenai penyajian 

makanan tradisional dalam pernikahan adat Jawa. 
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