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MOTTO

Katakanlah (Muhammad): „ Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku,
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu bagiNya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang
pertama-tama berserah diri. (Al an‟am 162-163).1
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150.

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan,(Bandung: Diponegoro, 2010), hlm.
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ABSTRAK

Purwati, Hanik. 2019, Judul Makna Tradisi Nyimah Parit bagi Masyarakat
di desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing : (1) Drs. Jago Ritonga M.
Fil. I, (2) Aminuddin S.Ag, M. Fil.I.
Penelitian ini membahas tentang salah satu aktifitas sosial budaya
masyarakat di desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, yang dikenal dengan tradisi Nyimah Parit sama halnya dengan
dengan tradisi bersih desa namun memiliki rangkaian upacara yang berbeda. Dari
penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan mengenai asal mula adanya tradisi
Nyimah Parit, bagaimana upacara tradisi Nyimah Parit, apa makna tradisi
Nyimah Parit, serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi Nyimah
Parit. Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif pendekatan etnografi.
Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Tehnik pengambilan informan menggunakan tehnik purposive sampling.
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : Sejarah awal
munculnya tradisi ini terjadi akibat dari proses difusi yang mana masyarakat Jawa
yang melakukan Migrasi ke desa Margo Rukun. Tradisi ini ada sejak tahun 1960
dalam tradisi tersebut terdapat upacara penyembelihan kambing, pemendaman
kepala dan kaki kambing, menghayutkan takir (cikal bakal), slametan atau tahlilan
dan terdapat sesajen pada saat tahlilan dan terdapat makna-makna tersendiri. Dan
tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur, menghormati leluhur,
dan tolak balak. Menurut pandangan masyarakat tradisi Nyimah Parit merupakan
tradisi warisan nenek moyang terdahulu yang harus dipertahankan, terciptanya
kebersamaan serta bersedekah kepada sesama. Namun sesajen yang digunakan
dalam tradisi ini menurut masyarakat tidak ada dalam Islam.
Kata Kunci : Makna, Tradisi, Nyimah Parit, Masyarakat.
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ABSTRACT
Purwati, Hanik. 2019. Title of the Meaning of the Tradition to Avoid
Trenches for the Community in Margo Rukun Village, Senyerang District,
Tanjung Jabung Barat Regency, Department of History of Islamic Civilization,
Adab Faculty and Humanities, Sulthan Islamic University, Thaha Saifuddin
Jambi. Advisor: (1) Drs. Jago Ritonga M. Fil. I, (2) Aminuddin S.Ag, M. Fil.I.
This study discusses one of the socio-cultural activities of the
community in the village of Margo Rukun, Senyerang Subdistrict, Tanjung
Jabung Barat Regency, which is known as the Nyimah Parit tradition as well as
the village's clean tradition but has a different set of ceremonies. From this study
the author wants to describe the origin of the Nyimah Parit tradition, how the
traditional ceremony of Nyimah Parit, what the Nyimah Parit tradition means, and
how the community views the Nyimah Trench tradition. By using an ethnographic
approach qualitative research method. Methods of collecting data by observation,
interviews, and documentation. The informant retrieval technique uses purposive
sampling technique.
From the results of the study, the authors concluded that: The early
history of the emergence of this tradition occurred as a result of the diffusion
process in which Javanese people who migration to Margo Rukun village. This
tradition has existed since 1960 in the tradition where there is a ceremony of
slaughtering goats, immersion of the head and legs of a goat, seizing takir
(forerunner), slametan or tahlilan and there are offerings at the time of tahlilan and
there are distinct meanings. And this tradition has meaning as an expression of
gratitude, respect for ancestors, and refuse to act. In the view of the traditional
community, Nyimah Parit is a tradition of previous ancestral heritage that must be
maintained, the creation of togetherness and charity to others. But offerings used
in this tradition according to the community do not exist in Islam.
Keywords: The Meaning, Nyimah Parit, Tradition, Society.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan
lain-lain yang masing-masing plural (Jamak) dan sekaligus juga heterogen "aneka
ragam".2 Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia
diikat dalam prinsip persatuan bangsa yang kita kenal dalam semboyan
„BHINEKA TUNGGAL IKA‟3, yang merupakan cerminan rasionalitas yang lebih
menekankan kesamaan daripada perbedaan. Kesatuan merupakan suatu harapan
atau cita-cita untuk mengangkat atau menempatkan unsur perbedaan yang
terkandung dalam keanekaragaman bangsa Indonesia ke dalam suatu wadah,
yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.4
Dengan keanekaragaman, Indonesia memiliki harapan persatuan yakni
tidak terpecah belah dan saling menghargai di dalam kehidupan bermasyarakat,
salah satunya dalam ragam budaya sehingga perbedaan kebudayaaan bukan
merupakan alasan untuk tidak bersatu, karena kehidupan kita setiap hari diliputi
oleh berbagai situasi sosial yang berbeda, berhadapan dengan berbagai

2

Gina Letari, Bhineka Tunggal Ika, khasanah Multikultural Indonesia Tengah Kehidupan
Sara, Journal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor I, Februari 2015, 11
Mei 2019, Pukul 11. 40 WIB. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5437/2037.
3
Berasal dari bahasa Sansekerta itu terdiri dari kata “Bhinneka”, “Tunggal”, dan “Ika”.
Kata “Bhinneka” berasal dari kata “Bhinna” dan “Ika”. “Bhinna” artinya berbeda-beda dan “Ika”
artinya itu. Jadi, kata “Bhinneka” berarti “yang berbeda-beda itu”. Analisa lain menunjukkan
bahwa kata “bhinneka” terdiri dari unsur kata “bhinn-a-eka”. Unsur “a” artinya tidak, dan “eka”
artinya satu. Jadi, kata “bhinneka” juga dapat berarti “yang tidak satu”. Sedangkan kata “Tunggal”
artinya satu, dan “Ika” artinya itu. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berarti “yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu” atau
“beranekaragam namun satu jua”. (Nyoman Pursika, Jurnal Pendidikan dan kebudayaan, hlm. 2.
4
Nyoman Pursika, Kajian Analitik Terhadap Semboyan ”Bhinneka Tunngal Ika”, (Jurnal
Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, Vol 6), hlm. 3.
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2

permasalahan yang berbeda, melakukan berbagai hal yang berbeda. Beribu-ribu
spesialisasi karir menunjukkan adanya suasana budaya yang berbeda. Demikian
pula hobi, klub, organisasi jasa, dan bahkan lingkungan yang berbeda
menunjukkan suasana budaya yang berbeda.5
Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari suatu
kebudayaan, yang mana menurut Koentjaraningrat kebudayaaan merupakan
seluruh gagasan, rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam
kehidupan bermasyarakat.6 Oleh karna itu kebudayaan itu terbentuk karna adanya
kebersamaan dalam suatu masyarakat sehingga mereka dalam kurung waktu yang
lama memperlajari dan melihat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kebudayaan memiliki 3 wujud diantaranya adalah ide atau gagasan,
aktifitas atau tindakan, dan benda-benda hasil karya manusia. Salah satu dari
wujud kebudayaan itu berupa aktifitas atau tindakan dan hal ini salah satunya bisa
dilihat sebuah tradisi yang merupakan aktifitas masyarakat yang dilakukan secara
turun temurun yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang terdahulu.
Dalam sebuah tradisi salah satunya terdapat beberapa ritual. Yang mana
ritual merupakan suatu prosesi upacara. Dalam ilmu Antropologi, upacara ritual
dengan istilah ritus. Ritus dilakukan ada yang untuk mendapatkan berkah atau
rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan, seperti upacara sakral ketika akan turun

5
6

hlm.12.

James P. Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2006), hlm. 32.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Indonesia,(Jakarta: Djambatan, 1990),

3

ke sawah, ada untuk menolak bahaya yang telah atau diperkirakan akan datang,
ada upacara pengobatan penyakit (rites of healing).7
Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung empat aspek yang
menjadi perhatian khusus dari para ahli antropologi ialah; tempat upacara
dilakukan, saat-saat upacara dilakukan, benda-benda dan alat upacara, dan orangorang yang melakukan atau pemimpin upacara. 8
Salah satu Tradisi sebagai upacara keagamaan yang paling popular
didalam masyarakat Jawa adalah slametan9, yang telah menjadi tradisi di kalangan
masyarakat Jawa yang dilaksanakan untuk peristiwa penting dalam kehidupan
seseorang.10 Suku Jawa yang terkenal memiliki ciri khas sebagai suku yang
hingga saat ini masih meyakini hal-hal yang berkaitan dengan mitos11, hal-hal
gaib dan kebiasaan yang di lakukan oleh nenek moyang mereka.
Nenek moyang orang Jawa sudah beranggapan bahwa semua benda yang
ada di sekelilingnya bernyawa dan semua benda yang bergerak dianggap hidup,
menurut Kruyt : „makhluk-makhluk halus itu mempunyai pengaruh yang penting

7

Rati Yuliana, Hubungan cerita rakyat Datuk Bulu Kerongkongan dengan Bukit
Siguntang (Sebuah Kajian Mitologi) Desa Bukit Siguntang (Suo-Suo) Kecamatan Sumay.
Kabupaten Tebo. (Skripsi UIN STS Jambi 2015). hlm. 59
8
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,(Jakarta; PT Gramedia, 1980), hlm.
296.
9
Dalam suku Jawa erat hubungannya dengan kepercayaan unsur-unsur kekuatan sakti
seperti makhluk halus, sebab hampir semua slametan ditujukan untuk memperoleh keselamatan
hidup dengan tidak ada gangguan-gangguan apapun. Hal ini juga terlihat pada asal kata nama
upacara sendiri, yakni kata selamat. (Koentjadiningrat, Manusia dan kebudayaan
Indonesia,(Jakarta: Jambatan, 1990), hlm. 347.
10
A Kholil, Agama dan Ritual Slametan: Deskripsi-Antropologis Keberagamaan
Masyara kat Jawa,( UIN Malang, Jurnal el-Harakah, Vol. 11, No.1, Tahun 2009), hlm. 9.
11
Mitos Dalam konteks mitologi-mitologi lama mempunyai pengertian suatu
pembentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu atau dari bentukan Sejarah yang
bersifat Statis dan kekal. Mitos dalam pengertian lama identik dengan Sejarah/ Historis, bentukan
masyarakat pada masanya. (Sri Iswidayati, Fungsi Mitos dalam kehidupan Sosial budaya
Masyarakat pendukungnya, Harmonia Jurnal pengetahuan dan pemikiran Seni, 2007, Vol VIII
No.2. hlm, 180 )http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/download/790/721.
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pada kehidupan manusia, karena makhluk-makhluk halus itu mempunyai
kemauan sendiri, dapat gembira apabila diperhatikan manusia, tetapi dapat pula
marah kalau diabaikan oleh manusia‟.12
Slametan diyakini sebagai sarana spiritual yang mampu mengatasi segala
bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah bagi mereka. Adapun
objek yang dijadikan sarana pemujaan dalam slametan adalah ruh nenek moyang
yang dianggap memiliki kekuatan magic13. Di samping itu, slametan diyakini juga
sebagai sarana mengagungkan, menghormati, dan memperingati ruh leluhur.14
Setiap kegiatan upacara atau Slametan adalah sebuah kegiatan yang
melibatkan semua unsur masyarakat didalam lingkungan bertetangga. Partisipasi
didalam upacara ritual atau slametan mengambarkan adanya tindakan harmonis
sosial, keteraturan sosial, dan kerukunan sosial. Sebab semua anggota masyarakat
dalam lingkaran bertetangga tersebut dalam suasana yang sama dan menikmati
makanan yang hampir sama sehingga inilah wujud dari konsepsi Jawa mengenai
slamet, rukun dan harmoni.15 Upacara ini biasanya dipimpin oleh Modin16 salah

12

Resti Aditya, Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Tradisi Bersih Desa (Studi Kasus
di Kampung Bibis, Kulon. Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjar Sari, Surakarta),Pendidikan
Sosisologi Antropologi , Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2009, Vol 133, hlm.18.
13
Magic yang secara etimologis berasal dari bahasa inggris, yaitu Magic yang berarti
sihir, gaya tarik, gaib atau sulap.magic merupakan kepercayaan dan praktek manusia untuk
mempengaruhi kekuatan alam dan manusia, entah untuk tujuan baik atau buruk, dengan usaha
untuk memanipulasi daya yang lebih tinggi. Magic ini sama sekali tidak berkaitan dengan agama
yang didefinisikan sebagai orientasi kearah roh atau dewa-dewa yang melampaui susunan alam.
Mardianti Hutasuhut, Skripsi Tradisi Pengobatan Begijol pada Suku Anak Dalam di Desa Bungku
Kabupaten Batanghari, UIN STS Jambi, hlm. 15.
14
A Kholil, Agama dan Ritual Slametan: Deskripsi-Antropologis Keberagamaan
Masyarakat Jawa, hlm. 93.
15
Nur Syam, Madzhab-madzhab Antropologi, (Yogyakarta; Lkis Pelangi Aksara, 2007),
hlm. 146
16
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “ Juru Azan, Muazzin, Pegawai
Masjid, lebai di panggil pak_untuk membacakan Do‟a. pemimpin Upacara dalam Tradisi Slametan
selain itu orang yang membaca Do‟a setelah kegiatan Ritual selesai. (Mira Augristina. Skripsi
Makna Tradisi “Dekahan”Bagi Masyarakat Desa Pakel (Studi Fenomenologi Tentang Alasan
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seorang pegawai masjid yang dianggap mahir dalam membaca doa keselamatan
dari ayat-ayat Al-Quran.17
Slametan yang berkaitan dengan bersih desa salah satunya di pulau Jawa
Bersih desa selalu diadakan pada bulan Sela, bulan ke-11 tahun Qamariah, tetapi
masing masing desa mengambil hari yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi
setempat. Perayaan itu agak berbeda-beda tergantung pada anggapan orang
tentang karakteristik pribadi danyang desanya. Sebagai contoh, di sebuah desa
dekat Mojokuto, danyang desanya yang bernama “Mbah Jenggot”, adalah seorang
yang agak bajingan dan karenanya menuntut pembakaran candu serta diadakannya
tayuban, sebuah bentuk hiburan yang agak buruk, yang mengikut sertakan penari
perempuan jalanan (yang biasanya juga seorang pelacur) serta upacara minum
arak Belanda. Hal ini dianggap sebagai kemauan sang danyang, karena ketika
danyang ini merasuki seseorang yang melewati sumber air tempat ia tinggal, ia
menuntut candu serta tayuban sebagai imbalan untuk kesediaannya pulang dan
meninggalkan orang yang malang itu supaya sadar kembali. Di desa lain, danyang
desa-nya berasal dari tipe yang lebih wajar dan estetis, karenanya wayang kulit
harus diadakan untuknya.18
Selain itu salah satu tradisi bersih desa yang danyang desa-nya ingin
diberikan persembahan hewan adalah seperti tradisi upacara korban dalam Mayu
desa tradisi Megalitik Tengger dalam tradisi ini memberikan persembahan dengan

Masyarakat Melestarikan Tradisi Dekahan Dan Perilaku Sosial Yang Ada Didalamnya Pada
Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)., Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 2014, hlm.12.
17
Koentajaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, hlm. 347.
18
Clifford Geertz, Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa,
(Depok; Komunitas Bambu, 2014), hlm. 110.
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seekor sapi kepada pundeng atau danyang yang selalu mengayomi desa tersebut.
Dalam tradisi ini terdapat upacara atau ritual semeninga atau upacara pembuka,
penyembelihan sapi dan pembuatan sesajen yang dihadapkan ke arah gunung
Bromo. 19 Secara umum slametan sebagai salah satu tradisi yang urgensinya untuk
menghindarkan dari bala yang dapat dijauhi.
Sementara tradisi yang hampir sama yang dilakukan di pulau Jawa adalah
tradisi Nyimah Parit20 namun tradisi ini ada di Desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kebudayaan suku Jawa masih tetap
pertahankan di Desa Margo Rukun. Tradisi yang mengingatkan mereka pada
nenek moyang mereka yang mana telah membuka lahan untuk mereka hidup saat
ini dan menikmati hasilnya.
berdasarkan Observasi awal yang diperoleh bahwa Nyimah Parit ini
terdapat Cikal Bakal

21

. Dalam kegiatan tradisi ini terdapat berbagai macam

Sesajen dan pemotongan kambing. Dan juga terdapat unsur „Dhanyang‟22 dari
pengetahuan masyarakat.23

19

Hari Lelono, upacara korban dalam Mayu desa tradisi Megalitik Tengger, (Balai
Arkelogi Yogyakarta, Jurnal Berkala Arkeologi Vol.34 Edisi No. 2, 2014.
20
Nyimah merupakan Istilah bahasa Jawa yang berarti “Membersihkan” dan Parit dalam
bahasa Jawa memiliki arti “Sungai”. Dalam istilah ini kaitannya dengan tradisi bermakna “suatu
kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan sungai di desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dalam hal ini bermakna membersihkan dari berbagai balak
dan bencana yang datang pada masyarakat di Desa tersebut.
21
Cikal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah „pohon kelapa yang masih kecil‟,
sementara Bakal berarti „ orang (sesepuh) yang mula-mula mendirikan desa atau negara, dialah
bakal dikampung ini karena itu dia di angkat menjadi sesepuh. http//kbbi.web.id/cikal.html.
22
Makhluk halus yang disebut Dhanyang adalah roh sakti yang mempunyai sifat yang
mirip dengan Dhemit. Perbedaannya dengan Dhemit adalah bahwa Dhanyang merupakan Dhemit
yang penting dalam Sejarah Desa tertentu. Seorang Dhanyang misalnya, suatu roh leluhur suatu
Desa, sehingga penduduk desa itu merasa merupakan keturunan Dhanyang itu. Oleh sebab itu
Dhanyang dapat dianggap sebagai roh pelindung desa bersangkutan.( James Dadandjaja, Foklor
Indonesia; Ilmu Gosib, Dongeng, dan lainnya. (Jakarta; Pusat Utama Grafiti,1997), hlm. 163.
23
Hasil Wawancara sebagai Observasi awal, pada hari Senin 11 September 2018, pukul
09.00 WIB.
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Hal ini menurut saya sangat menarik untuk diteliti karna dalam berbagai
kegiatan tradisi Nyimah Parit ini memiliki makna dan tujuan tertentu. Dalam
tradisi ini terdapat istilah Dhanyang, Sesajen dan pemotongan kambing yang
memiliki makna dan fungsi bagi masyarakat desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu dilihat dari kehidupan
sosial nya sebagian sudah memiliki berbagai pemahaman baik itu dari segi Agama
maupun ilmu pengetahuan.24 Perlu dilakukan penelitian, untuk mengetahui secara
mendalam mengenai Tradisi Nyimah Parit ini dan bagaimana pandangan
masyarakat desa Margo Rukun mengenai tradisi ini.
Berdasarkn hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh
dalam bentuk Skripsi yang berjudul „Makna Tradisi Nyimah Parit bagi
masyarakat di Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat’’
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan tentang tradisi yang dijelaskan di atas peneliti
dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah
sebagai berikut ;
1. Bagaimana Prosesi Upacara Tradisi Nyimah Parit di Desa Margo Rukun
Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Apa Makna dalam tradisi Nyimah Parit di Desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

24

Observasi awal pada tanggal 10 Oktober 2018.
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3. Bagaimana Persepsi Masyarakat desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap tradisi Nyimah Parit ?
C. Tujuan dan kegunaan penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut ;
1. Untuk mengetahui Prosesi Upacara Tradisi Nyimah Parit di desa Margo
Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Untuk mengetahui Makna dalam tradisi Nyimah Parit di desa Margo
Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Tradisi Nyimah
Parit.

Dan adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diantaranya ;
1. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan khususnya bagi penulis dan
umumnya bagi pembaca
2. Untuk menambah Referensi Pustaka dan dapat digunakan dalam penelitian
berskala luas
3. Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelas S1 Jurusan Sejarah
Peradaban Islam di UIN Suthan Thaha Syaifuddin Jambi.
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D. Batasan masalah
Dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya tradisi Nyimah parit yang
ada di desa Margo Rukun. Maka peneliti menggunakan judul Makna tradisi
Nyimah parit bagi masyarakat di desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan hanya melihat mengenai sejarah adanya
tradisi ini di desa Margo Rukun, upacara, makna, dan pandangan masyarakat desa
Margo Rukun.
E. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan judul di atas tradisi ini merupakan tradisi Jawa yang dibawa
oleh nenek moyang mereka dan dengan adanya modernisasi tradisi ini sudah
mulai hilang diberbagai wilayah khususnya untuk suku Jawa yang tinggal
diwilayah Jambi. Sehingga untuk diwilayah Jambi belum ada penelitian mengenai
tradisi ini.
Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa penelitian yang sudah
dilakukan yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini diantaranya;
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno Widiarti , Studi tentang tradisi
bersih Desa pada masyarakat desa Rendeng Kecamatan Gebang Kabupaten
Purworejo 2015, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan
pendekatan Fenomenologi tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan
Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu sebagai simbol
rasa syukur kepada Allah yang maha Esa.25

25

Skripsi Retno Widiarti , Studi tentang tradisi bersih Desa pada masyarakat desa
Rendeng Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo,UIN Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 1.
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andri Yulianto, Upacara Adat Bersih
Desa Mbah Bregas di

desa Margo Agung Kecamatan Seyegan Kabupaten

Sleman, yang merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Sosio-histori
dan metode penelitian Budaya. Hasil penelitian ini cerita mitos dari masyarakat
bahwa apabila masyarakat tidak menghormati Mbah Bregas akan kena musibah.26
Hasil penelitian dari Teki Dwi Ana Sari, Upacara Bersih Desa Tanjung
Sari di Dukuh Dlimas di Desa Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
Kajian bentuk Fungsi dan Makna simbolik, penelitian ini menggunakan
pendekatan Kualitatif dengan bentuk data Deskriptif, dalam penelitian ini melihat
pertunjukan dalam kesenian tari Tayub sebagai media ngalab berkah, dan seluk
beluk tradisi upacara bersih Desa tersebut. Dan hasil dari penelitian ini upacara ini
sangat berperan dalam masyarakat dalam menjalin persatuan dan kerukunan
dalam bermasyarakat dan tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap Allah
SWT.27
Hasil penelitian dari Sundari berupa Skripsi yang berjudul „ Makna Tradisi
Malam Selikuran (Malam 21) Bulan Ramadhan Di Dusun Payo Lebar Kecamatan
Muaro Bulian Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan
Kualitatif dengan bentuk Deskriptif. Dalam tradisi ini masyarakat melakukan

26

Skripsi Andri Yulianto, Upacara Adat Bersih Desa Mbah Bregas di desa Margo
Agung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 54.
27
Skripsi Teki Dwi Ana Sari, Upacara Besih Desa Tanjung Sari di Dukuh, Dlimas desa
Dlimas Kecamatan Ceper Kabupatan Klaten, Universitas Negeri Semarang, 2006, hlm. 10.

11

kegiatan Khatam Qur‟an pada malam 21 Ramadhan tersebut, ini merupakan
tradisi Jawa. Dan terdapat kegiatan lainnya.28
Dari sekian banyak tradisi yang sudah diteliti dan yang dimiliki oleh setiap
masyarakat mesti memiliki perbedaan diberbagai tempat. Meskipun mereka
memiliki persamaan dan suatu tradisi tersebut namun mereka melakukan tradisi
tersebut dengan berbagai kegiatan ritual, makna dan tujuan tersendiri.
Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada asal mula dilakuk
annya tradisi ini dan makna serta kegiatan yang ada dalam tradisi Nyimah Parit di
Desa Margo Rukun dan Bagaimana pandangan masyarakat Margo Rukun tradisi
Nyimah Parit ini. Penulis menganggap bahwa berbagai penelitian yang dijelaskan
diatas memiliki persamaan dan perbedaaan dengan penelitian ini.

28

Sundari, Skripsi Makna Tradisi Malam Selikuran (Malam 21) Bulan Ramadhan di
Dusun Payo Lebar Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang hari, (Jambi; UIN STS Jambi,
2017), hlm. 10.
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BAB II
KERANGKA TEORI
Penelitian ini merupakan penelitian kebudayaan yang mana dalam
penelitian ini untuk mempermudah kajian dalam memberikan pengertian maka
diperlukan konsep yang berhubungan dengan judul tersebut, dan untuk
memperkuat, menganalisa, dan mengkaji suatu permasalahan yang ada dalam
penelitian ini diperlukan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang
akan di teliti.
1. Masyarakat
Masyarakat (Society) merupakan kolektif mamusia dalam arti seluasluasnya yang terikat oleh kebudayaan yang mereka pandang sama.29 Menurut J.L
Gillin dan J.P Gillin bahwa Masyarakat Society adalah The largest grouping in
which common customs, traditions, attitudes, and feelings of unit are operative.
Yang mana menurut Gillin masyarakat merupakan unsur kesatuan hidup yang
mana terdiri dari unsur adat Istiadat dan identitas bersama. Definisi yang serupa
masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu
sistem adat istiadat tertentu yang bersifat Kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa
identitas bersama.30
Jadi masyarakat sekitar yang hidup bermasyarakat yang saling berinteraksi
dan terdapat suatu aturan dan norma dan adat istiadat di dalamnya sehingga
masyarakat harus mengikuti aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Namun

29

Koentajaraningrat, Kamus Istilah Antropologi, (Jakarta ; Progres Jakarta, 2003), hlm.

30

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 118.
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hal ini tidak bisa berlangsung dalam waktu yang singkat sehingga masyarakat
harus memiliki kontinu atau menetap lama ditempat tersebut.
Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan
kebudayaan. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak memiliki
kebudayaan. Dua orang Antropologis terkemuka, yaitu Melville J. Herskovits dan
Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa Culture Determinism berarti
segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan adanya oleh
kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.31
Masyarakat desa Margo Rukun merupakan masyarakat yang hidup dengan
adat dan norma tertentu sehingga mereka harus mengikuti adat yang ada disana
salah satunya tradisi Nyimah Parit yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar yang merupakan masyarakat mayoritas suku Jawa, sehingga
kebudayaan suku Jawa yang dimiliki di desa tersebut.
2. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai
makhluk

sosial

yang

digunakan

untuk

memahami

lingkungan

serta

pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya.32 Menurut Herbert
Blumer, kebudayaan adalah manusia berelasi dengan manusia dan benda-benda
disekitarnya dalam rangka menghasilkan suatu makna, dimana kebudayaan
diartikan oleh

Herbert

Blumer lebih

menekankan

bagaimana manusia

31

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta ; Rajawali Pers, 1942), hlm.

32

Koentjaraningrat, Kamus Istilah Antropologi, hlm. 100

147.
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menciptakan dan mempergunakan makna-makna bagaimana petunjuk dan norma
serta nilai kultur menyediakan penjelasan atas makna tindakan tersebut.33
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah
material atau benda yang mempunyai makna yang dijadikan norma oleh manusia
akan tindakananya, dalam memilih benda-benda sebagai media dalam
pelaksanaanya, diyakini oleh masyarakat sebaga suatu yang mempunyai makna.
Berikut aspek material dari kebudayan ialah masyarakat sebagai suatu
wujud kebudayaan berupa benda-benda kebudayaan dan aktifitas atau tindakan
dari manusia dalam masyarakat.34
Salah satu unsure kebudayaan menurut Koentjaranigrat adalah sistem
Religi. Didalam sistem Religi mempunyai wujud kebudayaan yaitu sebagai sistem
keyakinan dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga dan lain
sebagainya. Tetapi mempunyai juga wujud upacara, baik yang bersifat musiman
maupun yang kadang kala. 35
Tradisi Nyimah Parit di Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu unsure kebudayaan yang
berupa sistem Religi yang memiliki wujud sebagai sistem keyakinan berupa
aktifitas atau tindakan upacara yang bersifat musiman.

33

Sundari, Skripsi Makna Tradisi Malam Selikuran (Malam 21) Bulan Ramadhan di
Dusun Payo Lebar Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang hari, Fakultas Adab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi. hlm.13.
34
Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 150.
35
Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 165.
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3. Fungsi Kebudayaan
Menurut Malinowski bahwa fungsi kebudayaan itu dalam masyarakat
manusia berfungsi untuk memuaskan suatu serangkaian hasrat naluri akan
kebutuhan hidup dan naluri manusia.
Dengan teori diatas penulis dapat menjelaskan kebudayaan dalam
masyarakat itu memiliki fungsi sebagai kebutuhan batin atau naluri manusia yang
akan berpengaruh pada kebutuhan kehidupan manusia itu sendiri . Namun peneliti
lebih menggunakan teori yang dijelaskan Turner berikut ini.
Untuk mengungkap makna dan fungsi ritual, peneliti dapat memanfaatkan
teori teori Fungisonalisme dan teori Fungsionalisme-struktural. Dalam kaitannya
dengan ritual daur hidup, menurut Turner ada dua klasifikasi ritual, yaitu;
a. Ritual krisis hidup artinya situs yang berhubungan dengan krisis hidup
manusia. Manusia pada dasarnya akan mengalami krisis hidup, ketika dia
masuk dalam masa peralihan. Pada masa ini, dia akan masuk dalam lingkup
ini antara lain kelahiran, pubertas, dan kematian. Ritual ini disebut inisiasi.
Termasuk didalamnya dalam masyarakat Jawa ada Mitoni, supitan, tetesan,
dan sebagainya.
b. Ritual gangguan yakni ritual sebagai negosisasi dengan roh agar tak
mengganggu hidup manusia. Ritual semacam ini dalam masyarakat Jawa
sering diwujudkan pada tradisi Slametan atau kendurian. Misalnya saja

16

Ruwahan, memberi sesaji berupa klacen ketika seorang memiliki hajat,
menabur bunga pada makam leluhur dan lain sebagainya. 36
Dari penjelasan diatas bahwa fungsi kebudayaan dapat dilihat dari
ritualnya yang mana fungsinya bisa berupa sebagai masa peralihan manusia dan
sebagai negosiasi dengan ruh agar tidak menganggu hidup manusia.
4. Tradisi
Tradisi merupakan konflek konsep serta aturan yang mantap dan
terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata
tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu. 37 Menurut J.C.
Hastermann yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka
tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan
memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti
konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk
masalah makanan dan minuman.38
Tradisi dalam suatu masyarakat mencerminkan kelompok masyarakat
tersebut sehingga menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat. Setiap
masyarakat

memiliki

tradisinya

sendiri

sesuai

bagaimana

mereka

menghadirkannya didalam hidupnya.
Dalam sistem religi terdapat beberapa unsur salah satunya upacara
keagamaan yang biasanya sebut sebuah ritual. Ritual dalam sebuah tradisi
memiliki berbagai makna dan fungsi masing-masing sesuai dengan tujuannya

36

Suwardi Endraswara, Metodologi penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta; Gajah Mada
University Press, 2003 ), hlm. 175.
37
Kentaraningrat, Kamus Istilah Atropologi, hlm. 2
38
Nur Syam, Madzhab-Madzhab Antropologi, hlm. 70.
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sehingga masyarakat masih melakukan dan mempertahankan kebudayaan
tersebut.
5. Ritual
Dalam sebuah kebudayaan yang merupakan warisan para leluhur salah
satunya sistem religi yang didalamnya terdapat ritual atau upacara kegamaan.
Didalam ritual terdapat berbagai kegiatan yang mengandung makna baik dari
keseluruhan maupun sebagian kecil dari ritual seperti benda- benda yang ada
dalam ritual tersebut. Untuk mengetahui makna ritual secara mendalam maka
dapat dilihat dari simbol-simbol yang ada. Sebagaimana menurut Turner melalui
analisis simbol ritual akan membantu menjelaskan secara benar nilai yang ada
dalam masyarakat dan akan mengilangkan keraguan tentang kebenaran sebuah
penjelasan.39
6. Makna
Menurut Little John makna yang dimiliki bersama dalam masyarakat,
merupakan representasi dari sebuah objek, kejadian-kejadian atau kondisi dari
sebuah tanda.Dimana tanda digunakan untuk mendudukkan atau menjelaskan
sesuatu yang ada dalam pikiran manusia atau masyarakat.40
Dalam suatu masyarakat memiliki kebudayaan yang bermakna menurut
mereka dapat menjelaskan atau mewakili dari sebuah objek atau kejadian dari
sebuah tanda atau benda yang digunakan untuk menjelaskan tentang apa yang ada
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Lebar Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari, (Jambi: Universitas Islam Negri Sultan
Thaha Saifuddin Jambi, 2017), hlm. 18.
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dalam pikiran manusia atau masyarakat tersebut. Seperti misalnya bunga
digunakan sebagai tanda untuk menjelaskan keindahan.
7. Simbol
Simbol merupakan bagian terkecil dari Ritual yang menyimpan suatu
makna dari tingkah laku atau kegiatan dalam upacara ritual yang bersifat khas,
dengan demikian bagian-bagian terkecil ritual pun perlu mendapat perhatian
peneliti, seperti Sesaji, Mantra, Ubarampe lain. Menurut Spradley simbol adalah
objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu.41
Dalam kebudayaan terdapat suatu makna baik itu dalam tradisi itu sendiri
maupun dari setiap tingkah laku dan kegiatan dalam upacara itu sendiri. Sehingga
dapat melihat makna dari keseluruhan suatu kegiatan ritual tersebut dan bisa
melihat keterkaitan dari berbagai makna yang ada dalam kegiatannya.
8. Persepsi
Persepsi menurut Sarlito Wirawan persepsi adalah proses pencarian
informasi untuk difahami. Alat untuk memperoleh Informasi tersebut berupa
pengindraan (penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya) sedangkan alat
untuk memahaminya adalah kesadaran. Persepsi atau sudut pandang ialah suatu
titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan
untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan, persepsi juga merupakan
sejenis aktifitas pengolahan informasi yang menghubungkan seseorang dengan
lingkungannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan persepsi merupakan
pandangan atau pemahaman seseorang terhadap fenomena yang terjadi dalam
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lingkungan kehidupannya. Dalam hal ini persepsi yang dibutuhkan mengenai
pemahaman seseorang terhadap suatu realitas sosial atau yang disebut persepsi
sosial.42 Teori ini yang akan digunakan dalam penelitian.
Menurut G.W.J. Drewes budaya adalah komponen abstrak dari
kebudayaan yang terdiri dari pikiran, gagasan, konsep keyakinan, yang lazim
dalam bahasa Indonesia disebut Adat Istiadat. Dilihat dari sudut kategori
pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam
perwujudannya, yaitu sebagai berikut;
a. Segi kejiwaaan, yaitu kondisi dalam jiwa manusia berkenaan dengan apa
yang dirasakan oleh penganut agama. Pengungkapan keberagamaan segi
psikologis ini baru bisa difahami ketika telah menjadi sesuatu yang
diucapkan atau dinyatakan dalam prilaku orang yang beragama tersebut.
b. Segi Objektif, yaitu segi luar yang disebut juga kejadian objektif, dimensi
empiris dari agama. Keadaan ini muncul ketika agama dinyatakan oleh
penganutnya

dalam

berbagai

ekspresi

teologis,

ritual

maupun

persekutuan.43
Pada saat manusia menghidangkan Sesaji, menurut Robertson Smith
memiliki fungsi sebagai aktifitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan para
dewa. Dewa dianggap sebagai komunitas istimewa. Hal ini juga ditegaskan oleh
Preusz bahwa pusat dari religi dan kepercayaan adalah upacara dan ritual.
Menurutnya upacara religi akan bersifat kosong, tak bermakna, apabila tingkah
42
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2015, hlm. 141.
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laku manusia didalamnya didasarkan pada akal rasional dan logika, tetapi secara
naluri manusia memiliki naluri mistikal yang mendorongnya untuk berbakti
kepada kekuatan tertinggi yang menurutnya tampak konkrit disekitarnya.dalam
keteraturan dari alam, serta proses penggantian musim, dan kedahsyatan alam
dalam hubungannya dengan masalah hidup dan maut.44
Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat persepsi masyarakat desa Margo
Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai tradisi
Nyimah Parit yang merupakan tradisi yang terdapat unsure-unsur mitos dan lain
sebagainya. Yang ingin dilihat adalah pandangan dari berbagai aspek masyarakat
seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh desa, dan masyarakat suku banjar dan
bugis.
9. Nyimah Parit
Menurut bahasa Nyimah Parit ini merupakan bahasa Jawa, yang terdiri
dari dua kata yaitu „Nyimah‟ yang berarti membersihkan sementara „Parit‟
merupakan suatu sungai yang mengalir, namun dalam tradisi Jawa „Parit‟ itu
merupakan suatu wilayah atau desa tersebut.
Sebagaimana dijelaskan oleh bapak tokoh Adat Desa Margo Rukun yaitu
bapak Meskan mengatakan
“Nyimah iku bahasa Jawa seng artine ngeresi‟i namung iki bedo karo
ngeresi‟i reget songko baju lek iku ketok, namung iki ngeresi‟i makna ne
ngeresi‟i bala‟ ap lan seng elek-elek neng deso iki. Lan parit iku artine
sungi opo deso iki iku juga parit jeneng biasa ne uwong ngmng iki paritan
Margo Rukun”45
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Terjemahan:
Nyimah itu bahasa Jawa yang artinya membersihkan namun ini berbeda
dengan membersihkan kotoran dari baju karna itu nampak, namun
membersihkan disini berarti memberihkan dari bala‟ dan apa-apa yang
jelek-jelek yang ada dalam desa ini. Dan parit itu artinya sungai atau
desa ini itu juga parit namanya biasannya orang berbicara ini parit
Margo Rukun.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada salah satu wilayah yang ada di Jambi yaitu di
Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Penduduk di desa tersebut mayoritas merupakan masyarakat pendatang dari pulau
Jawa, sehingga bahasa yang digunakan di desa Margo Rukun adalah bahasa Jawa
sebagai bahasa sehari-hari. Penelitian ini ingin melihat kebudayaan masyarakat
Jawa yang ada di desa Margo Rukun yaitu Nyimah Parit sebagai salah satu tradisi
yang masih dipertahankan di desa tersebut.
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kebudayaan dengan pendekatan
Etnografi yang berbentuk deskriptif kualitatif, Etnografi memfokuskan pada
budaya dari sekelompok orang. Ada dua fokus dalam etnografi yaitu Mikro
(sempit) dan Makro (luas). Kelompok manusia pada dasarnya terlibat dalam
budaya yang membimbing pandangan dunia para anggota-anggotanya dan cara
mereka menstruktur anggotanya, tujuannya belajar (dari pada meneliti) orangorang suatu kelompok budaya. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif
Emik yaitu melihat cara anggota kelompok budaya memandang dunianya, peneliti
melihat dari sisi pemilik budaya. Mencari informasi budaya yang secara
mendalam mencakupi pengalaman budaya yang oleh para anggotanya tidak
dibicarakan hal itu atau barang kali tidak menyadarinya sama sekali.46
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Untuk memperoleh data terdapat beberapa jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini sebagai berikut:
C. Jenis dan sumber data
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data
Primer dan data Sekunder sebagai berikut ;
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data peneliti yang diperoleh langsung dari
peneliti kepada sumbernya (sumber asli) tanpa ada perantara.47 Oleh karena itu
data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber
utamanya. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen
dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang
yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui
perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film.48 Wawancara dengan
bapak Miskan dan Saridi selaku tokoh adat desa Margo Rukun.
b. Data sekunder
Data

sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah, koran, keteranganketerangan atau publikasi lainnya.49
Data ini dapat diperoleh dari berbagai jurnal, artikel maupun penelitian
yang sudah dilakukan yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan penelitian
47
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yang dilakukan oleh penulis. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh secara
tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang
diperoleh dari data yang sudah terdokumentasi dan mempunyai hubungan dengan
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melihat hasil penelitian
atau skripsi baik itu di wilayah Jambi maupun di luar Jambi.
D. Tehnik Pengumpulan Informan
Dalam pengumpulan data penelitian budaya terdapat penentuan sampel,
yang mana Sampel dapat berupa peristiwa, manusia, situasi, dan sebagainya.
Sampel adalah sumber data informasi data itu sendiri, dalam penelitian ini
penyampelan yang digunakan model Purposive Sampling tujuan penyampelan
tidak untuk mendapatkan kesamaan data dapat digeneralisasikan, akan tetapi
untuk menghasilkan keunikan. Sampel dapat berupa peristiwa, manusia, situasi,
dan sebagainya. Sampel adalah sumber informasi data itu sendiri. Karena itu
dalam penelitian ini menggunakan sampel Purposive.

50

Sampel ditetapkan secara

sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau
pertimbangan tertentu jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang
dilakukan oleh tehnik Random.51
Informan ada dua macam yaitu infoman kunci dan informan biasa,
informan kunci adalah informan yang memegang peranan penting, 52 dalam
penelitian ini yaitu tokoh adat (bapak Miskan dan bapak Saridi) dan informan
biasa adalah orang yang menjadi pendukung atau masyarakat yang melakukan
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tradisi tersebut diantaranya tokoh agama (ustadz Budiman), masyarakat
(Waginem, khasanah, Mislan, Soliyah, Komsiah).
E. Tehnik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan
pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang akan
diteliti. Observasi adalah suatu penyelidikan secara sistematis menggunakan
kemampuan indra manusia. Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktifitas
budaya dan wawancara secara mendalam.53
Pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengamatan terbuka dan
pengamatan tertutup, pengamatan terbuka menghendaki agar peneliti melakukan
observasi dan diketahui oleh subjek sebaliknya pengamatan tertutup berarti ketika
observasi pengamat tidak diketahui oleh objek penelitian. Dalam penelitian ini
peneliti melakukan pengamatan secara terbuka agar mudah untuk mencari
informasi.
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada saat tradisi Nyimah
Parit dilaksanakan dengan cara melihat, mendengar, dan bertanya mengenai
kegiatan tersebut. Selain itu juga peneliti harus mencatat, memotret, dan merekam
kegiatan yang dilakukan di lapangan.
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2. Wawancara
Dalam penelitian ini pada metode Wawancara peneliti melakukan kontak
langsung dengan responden penelitian, pertanyaan kepada responden diajukan
secara lisan, begitu pula dengan jawaban responden.54
Wawancara merupakan hal yang penting dari setiap proyek penelitian
tindakan karena menyajikan kesempatan kepada peneliti untuk menelaahnya lebih
lanjut, memecahkan masalah dan untuk mengumpulkan data yang belum
diperoleh dengan cara lainnya.55
Wawancara yang mendalam biasanya lebih luwes, susunan pertanyaan
dibuat enak, tidak ada tekanan, dan tidak salin g mengejar target. Namun suasana
berjalan dalam suasana akrab dan penuh persahabatan. Melalui wawancara
mendalam menurut Bogdam dan Taylor peneliti akan membentuk dua macam
pertanyaan yaitu pertanyaan Substantif yang mana berupa persoalan khas yang
terkait dengan aktifitas. Dan pertanyaan Teoritik yaitu pertanyaan berkaitan
dengan makna dan fungsi. 56
Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti
maupun sabjek penelitian lebih bebas mengemukakan pendapatnya tentang
budaya yan dilakukan. Peneliti juga lebih bebas dalam mengatur kata-kata, tidak
terkekang, dan terkesan resmi peneliti juga bisa menyiapkan rambu-rambu
pertanyaan awal, lalu ketika wawancara dikembangkan seperlunya. Yang lebih
penting peneliti tidak terkesan mengajari kepada informan.57
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3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik akhir yang digunakan untuk pengumpulan
data dalam penelitian ini. Dokumentasi yaitu teknik pencarian data melalui
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan objek penelitian.
Hal ini dapat membantu proses analisis. Dokumentasi ini untuk memperkuat
kepada wawancara dan observasi. Metode dokumentasi sangat perlu untuk
mencari data yang terkait dengan berbagai hubungan atau variabel baik berupa
buku-buku, majalah, jurnal dan karya ilmiah lainnya.58
Dalam hal ini dokumentasi sebagai melengkap data selain dari jurnal
maupun karya ilmiah lainnya diperlukan pula dokumen berupa foto sebagai bukti
dalam kegiatan tradisi tersebut.
4. Mempelajari Ilmu Terapan
Ilmu terapan adalah ilmu yang menghasilkan barang atau produk benda.59
beliau mengajarkan agar saya meneliti menghasilkan barang yang ada
hubungannnya dengan skripsi atau penelitian saya. Untuk itu saya mempelajari
ilmu terapan tersebut dilapangan agar menghasilkan produk barang.
F. Tehnik Analisis data
Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
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apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.60
Analisis penelitian Kualitatif dapat dilakukan secara deskriptif Etnografik
atau yang lainnya. Analisis semacam ini berusaha mendeskripsikan subjek
penelitian dan cara mereka bertindak serta berkata-kata. Kegiatan proses analisis
dilakukan seperti pentahapan model penelitian Etnografi Spadley sebagai berikut:
a. Analisis Domain merupakan upaya untuk menemukan istilah-istilah lokal,
simbol dan deskripsi tentang definisi dan fungsi dalam kebudayaan tersbut
untuk menemukan makna dan kemiripan yang ada pada data yang diperoleh.
Dan untuk mencari hubungan antara istilah-istilah, simbol, deksripsi tentang
definisi dan makna yang ada dalam kegiatan tradisi tersebut, dalam tradisi
Nyimah Parit memiliki makna-makna dalam istilah lokal maupun simbol
yang digunakan.
b. Analisis Taksonomis diarahkan untuk menunjukkan hubungan simbol dan
term ranah, menunjukkan sub-bagian simbol atau term dan bagaimana
hubungannya ranah secara keseluruhan. Dalam tradisi ini misalnya akan
melihat yang terkait dengan sesajen seperti Nasi, Jenang, dan lain
sebagainya.
c.

Analisis Komponen mencari perbedaan dan pertentangan diantara simbol
dalam taksonomis, dalam rangka mencari makna simbol. Merupakan
penelitian sistematis untuk menemukan Atribut (yang berupa komponen m
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akna). Dalam hal ini data yang diperoleh dianalisis dengan cara mencari
perbedaan dan perlawanan antara simbol yang ada dalam tradisi tersebut.
d. Analisis Tema Budaya, yaitu dengan cara mencari tema konseptual yang
dipelajari anggota masyarakat dan hubungan antar ranah. Konsep tema jauh
berakar pada ide, dan tidak sekedar potongan tingkah laku atau kebiasaan,
atau kumpulan potongan-potongan tersebut. Dengan strategi Imersi, dengan
strategi ini peneliti secara langusng terjun ke masyarakat dan melakukan
partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau kehiduan sosial budaya,
masyarakat

secara

keseluruhan,

sekaligus

melakukan

pengamatan,

pencatatan, analisis, penafsiran, dan penyimpulan.61
G. Tehnik pemeriksaan keabsahan data
Dalam hal ini untuk memperoleh keabsahan data maka peneliti menggunakan
Triangulasi untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran data yang ada. Yaitu
dengan cara sebagai berikut;
a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan masyarakat seperti masyarakat Suku Anak
Dalam, masyarakat bukan dari suku anak dalam.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
Berdasarkan teknik triangulasi tersebut, maka dimaksud untuk mengetahui
kebenaran data-data yang diperoleh dilapangan tentang Tradisi Nyimah Parit di
Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
H. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan
dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan
riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi, dan analisa data
dalam waktu yang berurutan. Hasilnya, penulis akan berkonsultasi kepada dosen
pembimbing sebelum diajukan sidang munaqasah nantinya. Hasil sidang
munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan pengadaan laporan skripsi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Desa Margo Rukun
Desa Margo Rukun adalah desa yang berupa hutan belantara sampai pada
tahun 1963. Pada tahun 1964 ada sekelompok orang yang mulai membuka hutan
tersebut yaitu Rojikun beserta rombongannya sebanyak 5 orang. Karena kondisi
wilayah yang masih hutan tersebut membuat mereka harus memulai kehidupan
dengan berbagai kesulitan diantaranya mereka harus menebang berbagai pohonpohon besar, dan sulit untuk mendapat bahan-bahan pokok untuk kehidupan
sehari-hari. Pada saat itu penghulunya adalah Pardi, yang mana Margo Rukun
merupakan bagian wilayah desa Sungai Rambai Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung.
Adapun dari penamaan desa Margo Rukun menurut masyarakat tidak
memiliki adanya sebab dinamakan desa margo rukun akan tetapidari nama
tersebut masyarakat dahulu menginginkan desa ini memiliki warga atau
masyarakat yang bisa hidup rukun dan damai sehingga tidak ada perpecahan
maupun pertengkaran dalam masyarakat.
Pada tahun 1965 masuklah rombongan Jamroh di Margo Rukun, sehingga
kedua rombongan dari Rojikun dan Jamroh sepakat untuk bersama-sama
membuka lahan tersebut dan mengangkat kepala Parit yaitu Arjo Rusik sebagai
kepala Parit dan penghulu Sungai Rambai. Maka Margo Rukun menjadi Rukun
Tetanggga yang dipimpin oleh Suyud hingga berkembang menjadi Dusun.
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Pada tahun 1991 dalam perkembangannya Suyud dengan jabatannya
sebagai kepala Dusun sehingga menjadi kepala desa Sungai Rambai. Dalam
perkembangannya pada tahun 2006 dengan adanya program dari pemerintah
mengenai pemekaran desa. Margo Rukun mengusulkan diri untuk memekarkan
diri dari desa Sungai Rambai.
Pada tanggal 15 Maret 2007 Margo Rukun telah resmi menjadi desa dan
seiring dengan hal itu dilantiklah bapak Jaito Atmo sebagai kepala desa Margo
Rukun. Kemudian pada tahun 2014 masa pemerintahan Bapak Jaito Atmo telah
habis maka di adakan PJS kepala desa Margo Rukun selama 2 tahun. Dan
tepatnya pada tahun 2016 diadakan pemilihan kepala desa dan terpilihlah bapak
Tumirin sebagai kepala desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.62
2. Letak Geografis dan Demografis
a. Geografis
Desa Margo Rukun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan
Senyarang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Desa Margo Rukun
memiliki luas wilayah ± 14.000 Ha yang mana terdiri dari 4 dusun dan 13 Rukun
Tetangga. Diantaranya terdapat daftar nama dusun dan Rukun Tetangga dapat
dilihat pada tabel berikut;

62

Tumirin, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, (Margo Rukun
Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021, 8 September 2016),
hlm. 22
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Tabel. 4.1
Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga desa Margo Rukun
No

Dusun

Rukun Tetangga
Gempal

1

Sido Dadi

Sido Dadi
Sepakat
Margo Rukun

2

Margo Rukun

Serbaguna
Bonsari
Suka Damai 1
Suka Damai 2

3

Suka Damai

Suak Pare
Beringin
Suak Patin

4

Sido Mulyo

Sido Mulyo
Suak Batang

Sumber : Profil Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016
Adapun batas-batas wilayah yang ada di desa Margo Rukun Ialah sebagai
berikut :
a. Sebelah timur berbatasan dengan desa Sungai Rambai
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Lumahan
c. Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan PT Wira Karya Sakti
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d. Sebelah utara berbatasan dengan desa Teluk Kempas
Desa Margo Rukun merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki jarak
tempuh yang lumayan jauh dari perkotaan. Jarak dengan pusat Pemerintahan
adalah sebagai berikut:
Tabel. 4.2
Jarak Desa Margo Rukun dengan Pusat Pemerintahan
No

Keterangan

Jarak

Waktu Tempuh

1

Dari dusun ke desa

2, 5 km

30 menit

2

Dari desa ke kecamatan

25 km

1,5 jam

3

Dari desa ke kabupaten

80 km

2,5 jam

4

Dari desa ke provinsi

200 km

6 jam

Sumber : Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa Margo Rukun
b. Demografis
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Margo Rukun jumlah
penduduk yang berada di sana adalah laki-laki terdiri dari 1.323 Jiwa dan
Perempuan terdiri dari 1.236. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut:
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Tabel. 4.3
Jumlah Penduduk berdasarkan dusun
Jumlah penduduk
No

Nama dusun

Laki – laki

Perempuan

1

Sido Dadi

377

338

2

Margo Rukun

379

351

3

Suka Damai

326

291

4

Sido Mulyo

241

256

1.323

1,236

jumlah

2.559

Sumber: Profil Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tahun 2016
3. Sosial Budaya
a. Agama
Agama adalah sistem kepercayaan yang berada di semua lapisan
masyarakat.63

Masyarakat desa Margo Rukun merupakan penduduk yang

mayoritas memiliki kepercayaan yaitu Agama Islam, yang mana terdiri dari ± 95
% agama Islam dan 5% agama Kristen.
63

225.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (PT.Rineka Cipta : Jakarta, 1990), hlm.
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Masyarakat desa Margo Rukun dalam kehidupan sehari-hari melakukan
kegiatan-kegiatan keislaman untuk meningkatkan rasa iman dan takwa,
diantaranya ;
a. Seperti memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad
SAW, Isra‟ Mi‟raj, Idul Adha (Qurban).
b. Kegiatan Majlis Ta‟lim, remaja masjid, haul Syekh Abdul Qadir,
pengajian-pengajian . Dan pemerintah desa Margo Rukun juga membuat
kegiatan pelatihan seperti memandikan mayit dan lain sebagainya, karena
desa Margo Rukun meningkatkan pemahaman ajaran Islam.
c. Yasinan, yang dilaksanakan setiap hari dan malam Jum‟at oleh bapakbapak dan ibu-ibu dengan cara bergilir kerumah.64
Masyarakat

desa

Margo Rukun memiliki

beberapa masjid dan

mushola/surau sebagai sarana untuk beribadah diantaranya terdiri dari 8 masjid
dan 5 mushola/ surau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel. 4.4
Jumlah sarana ibadah desa Margo Rukun
Sarana ibadah
No

Dusun

Rukun
Tetangga

64

Masjid

Mushola/
Surau

Tumirin, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. hlm. 24
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1

Sido Dadi

Gempal

Nurul Huda

Sido Dadi

Raudatul
„alamin

2

Margo
Rukun

Sepakat

Sadatud Darain

Margo Rukun

Hidayatul Iman

Serbaguna
Bonsari

An- Nur
Raudatul
Muttakin

3

Suka Damai

Suka Damai 1

Nur- Jannah

Suka Damai 2

Al- Muhajirin

Suak Pare

AlBaqizzatussolihat
Mahbaul „ulum

Beringin
4

Sido Mulyo

Suak Patin

Al- Mujahiddin

Sido Mulyo
Suak Batang

Nurul Huda
An- Nabawi

Sumber : Profil Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tahun 2016
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b. Suku bangsa
Masyarakat desa Margo Rukun dalam bidang kebudayannya memiliki
berbagai macam suku diantaranya seperti Jawa, banjar, melayu, bugis, dan batak.
Akan tetapi masyarakat desa Margo Rukun mayoritas penduduknya adalah Jawa,
sehingga adat yang banyak digunakan adalah adat budaya Jawa. Karena
kebudayaan Jawa yang sering dilakukan dan yang lebih nampak pada masyarakat
adalah adat kebudayaan suku Jawa sehingga membuat masyarakat suku lain ikut
serta melakukan kegiatan atau adat Jawa tersebut, lembaga yang paling berperan
dalam pelestarian adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa
Margo Rukun.
Salah satu kebudayaan suku Jawa yang masih dilakukan pada masyarakat
desa Margo Rukun adalah Tradisi Nyimah Parit yang mana dalam tradisi ini
dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa tersebut karena tradisi ini melibatkan
seluruh penduduk yang ada di desa tersebut sebagai solidaritas sosial dan sebagai
suatu adat budaya suku Jawa yang merupakan warisan para leluhur atau nenek
moyang terdahulu yang menurut mereka harus dilakukan.65
c. Adat istiadat
Dalam suatu masyarakat selain terikat oleh aturan negara mereka juga
terikat oleh aturan adat istiadat. Yang mana hal tersebut sudah menjadi
kesepakatan bersama sebagaimana dalam pepatah „dimana langit dijunjung disitu
bumi dipijak‟. Hal tersebut menjelaskan bahwa kita harus mengikuti adat

65

Tumirin, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, hlm. 25
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setempat. Seperti halnya didesa Margo Rukun masyarakatnya merupakan
mayoritas Jawa sehingga adat yang dipakai ialah adat Jawa.
d. Pendidikan
Pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat yang mana sebagai
suatu kebutuhan untuk meningkatkan perkembangan dan kualitas suatu wilayah
maupun kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan suatu generasi yang baik
seharusnya di perlukan suatu pendidikan yang baik pula dalam suatu masyarakat.
Desa Margo Rukun termasuk desa yang masih dalam tahap perkembangan jadi
untuk lembaga pendidikan belum lengkap sehingga banyak anak-anak desa Margo
Rukun yang meneruskan pendidikannya di luar wilayah khususnya dari tingkat
SMA/Aliyah. Sementara untuk lebih jelasnya mengenai lembaga pendidikan yang
ada di desa Margo Rukun dapat dilihat pada tabel berikut.66
Tabel. 4.5
Jumlah Lembaga Pendidikan berdasarkan Dusun
Pendidikan
No

Dusun

1

Sido Dadi

66

PAUD/TK

MI

SD

SMP

147/V

SMPN

Gempal

Satap 5

Tumirin, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, hlm. 27
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Pengab
uan

2

Margo Rukun

Pertiwi

Nurul Huda

121/V Margo
Rukun

3

Suka Damai

Al- Rahdatul
Ilmi

4

Sido Mulyo

Nurul

Sabibul Huda

Ikhsan

115/V Suak
Patin

Sumber : Profil Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tahun 2016.
e. Mata pencaharian
Manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup diantaranya sandang, pangan,
papan. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting baik dalam
bermasyarakat maupun keluarga ataupun individu yaitu sistem mata pencaharian
sebagai kebutuhan untuk memenuhi sehidupan sehari-hari. Seperti seorang
pekebun untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya
itu akan diperoleh dari hasil perkebunannya.
Masyarakat desa Margo Rukun memiliki berbagai sistem mata
pencaharian seperti petani, pekebun, kuli bangunan, pedagang, dan Tambang
penyaberangan. Akan tetapi yang lebih cenderung masyarakat mendapat
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penghasilan dari perkebunan terdiri dari ± 48% , ada berbagai macam diantaranya
pinang, sawit, kelapa, dan kopi. Penghasilan yang paling berpengaruh dalam
masyarakat desa Margo Rukun adalah pinang karna harga pinang mengalami naik
dan turun sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut.67
B. Hasil dan Pembahasan
Sebelum saya menjelaskan mengenai prosesi upacara Nyimah parit ini
saya terlebih dahulu ingin menjelaskan mengenai sejarah awal datangnya atau
adanya tradisi ini di desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa
lalu, dan juga peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sehingga sejarah bisa
diketahui oleh generasi penerus yang diwariskan dengan cara menceritakan
peristiwa tersebut. Sehingga pada perkembangan zaman peristiwa itu tidak hilang.
Dalam peristiwa ini bisa berupa kebudayaan. Sebuah wujud kebudayaan yang
berupa tradisi tidak lepas dari sejarah awal tradisi itu sendiri karna tradisi
merupakan warisan nenek moyang terdahulu.
Salah satunya dalam kebudayaan yang dikenal pada suku Jawa yaitu
tradisi Slametan yang mana dalam hal ini masyarakat melakukan berbagai macam
upacara dan kegiatan sesuai dengan niat dan tujuannya, salah satu macam dari
Slametan ini adalah tradisi Nyimah Parit yang mana tradisi ini masih ada di Jambi
tepatnya didesa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

67

Tumirin, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, hlm. 30
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Berdasarkan laporan yang diperoleh data dilapangan, tradisi Nyimah Parit
merupakan suatu tradisi yang terjadi akibat dari adanya proses difusi.68 Yang
mana menurut Blumer kebudayaan merupakan suatu tindakan yang memiliki
makna yang dijadikan sebagai norma atau aturan dalam masyarakat. Dalam hal ini
ada kaitannya dengan data wawancara, demikian data yang menjelaskan bahwa
tradisi ini dari pulau Jawa. Sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara
oleh bapak tokoh adat berikut ini ;
"Tradisi nyimah parit iki sakbener e usul ne songko Jowo kono. Mulane
mbah-mbah mbiyen seng songko njowo ngadakne tradisi iki neng deso
Margo Rukun mergakno neng njowo mbiyen tradisi iki dilakoni. Songko
kui mau song jowo mesti ngelakokne tradisi iki".69
Terjemahannya ;
Tradisi nyimah parit ini sebenarnya asalnya dari Jawa sana. oleh karna
itu nenek-nenek terdahulu yang dari Jawa melakukan tradisi ini didesa
Margo Rukun karna pada saat mereka di Jawa tradisi ini juga dilakukan.
Dari situlah orang Jawa harus melakukan tradisi ini.
Sehingga dalam perkembangan dan dengan adanya proses difusi. Maka
tradisi ini menyebar hingga Jambi tepatnya di desa Margo Rukun. Tradisi ini ada
di desa Margo Rukun sejak tahun 1960-an, sehingga sampai saat ini sudah
mencapai ± 58 tahun, tradisi ini sudah dilakukan sebanyak 11 kali karna tradisi ini
hanya dilakukan 5 tahun sekali karna sudah tradisi dan mengikuti perintah dari
orang-orang terdahulu dan bukan disebabkan adanya prilaku buruk atau balak

68

Bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia dimuka
bumi, turut pula tersebar unsur-unsur kebudayaan dan sejarah dari proses penyebaran unsur-unsur
kebudayaan keseluruh penjuru dunia yang disebut proses difusi. (Koentjaraningrat, pengantar Ilmu
Antropologi. Jakarta; Aneka Cipta, 2009, hlm.199).
69
Wawancara dengan bapak Meskan sebagai Ketua Adat Desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada 03 Januari 2019 Pukul 15.24 WIB
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yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Meskan
selaku ketua adat desa Margo Rukun.
"Tradisi Nyimah Parit iki wis enek kawet mbiyen. Kawet tahun 60-an teko
saiki kurang lueh uwes 58 tahun lek diitung teko saiki tradisi iki wis
dilakoni akehhe 11 kali . mergo wis adate kawet mbiyen. Ngaweruhi karo
seng babat parit kene, ibarate awak kui mau oleh warisan. awak ora reti
mbiyen biyan piye carane mbabat biyen kita gak reti kito melu manggon di
kaweruhi nyimah parit".70
Terjemahannya:
Tradisi Nyimah ini sudah ada sejah dahulu. Sejak tahun 60-an atau 1960
sampai sekarang kurang lebih sudah 58 tahun kalau dihitung sampai
sekarang tradisi ini sudah dilakukan sebanyak 11 kali karna sudah
adatnya dari dahulu. Untuk memberitahu kepada yang babat desa atau
parit ini, ibarat itu tadi kita dapat warisan. Kita tidak tau bagaimana
dahulu caranya mbabat dahulu kita tidak tau, sekarang kita tinggal
menempati di beritahu Nyimah Parit.
Yang mana biasanya masyarakat mengatakan sebagai tradisi bersih desa.
Namun berbeda dengan masyarakat desa Margo Rukun tradisi ini dinamakan
tradisi Nyimah Parit. Namun dari segi arti memiliki arti yang sama yaitu
membersihkan sungai atau parit. Jika dilihat dari arti kata tersebut dalam tradisi
ini memiliki arti upaya untuk membersihkan sungai itu, dalam artian masyarakat
bergotong royong untuk membersihkan kotoran atau rumput dan lain sebagainya
yang ada di sekitar sungai tersebut. Namun hal ini berbeda, masyarakat tidak
membersihkan sungai akan tetapi masyarakat mengadakan upacara atau kegiatan
dalam tradisi tersebut.
Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang terdahulu sebagai sejarah
awal tradisi ini. Jika dilihat dari sejarah awalnya maka tradisi ini berasal dari

70

Wawancara dengan bapak Meskan sebagai Ketua Adat Desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada 03 Januari 2019 Pukul 15.24 WIB.

47

Jawa, hal ini dapat dilihat dari tujuan tradisi ini adalah untuk menghormati
seorang syekh yang berada di pulau Jawa sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara dengan bapak Meskan berikut ini;
"Sejarah tradisi iki awal e songko tanah Jowo, tanah Jowo kui mau iso
urep ditanduri menungso ditumbali karo syekh subakir tumbale cok
bakal. Syekh Subakir iku asal e songko luar kono seng oleh ilham seng
nyebarne agama Islam isek jamane poro wali mboyen".71
Terjemahannya :
Sejarah tradisi ini awalnya berasal dari tanah Jawa, tanah jawa itu bisa
dijadikan tempat tinggal dan ditanami oleh manusia. Ditumbali oleh
Syekh Subakir tumbalnya cok bakal. Syekh Subakir itu asalnya dari luar
negeri sana yang adapat ilham menyebarkan agama Islam pada saat itu
pada zamannya para wali dahulu.
Dilihat dari tradisinya memiliki berbagai tujuan salah satunya tradisi
tersebut ditujukan untuk Syekh Subakir72 yang mana menurut bapak Meskan
beliau ini merupakan ulama yang menyebarkan agama Islam di Jawa.
Dari berbagai data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sejarah awal
tradisi Nyimah Parit ini merupakan akibat dari proses difusi. Tradisi yang berasal
dari Jawa sejak tahun 1960 dan tradisi ini dilakukan hingga saat ini. adapun
sejarah awal dilakukannya tradisi ini adalah terdapat ulama dan orang yang

71

Wawancara dengan bapak Meskan sebagai Ketua Adat Desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada 04 Maret 2019 Pukul 21.04 WIB.
72
Merupakan salah seorang ulama Islam yang berasal dari Persia. Pada masa itu Syekh
Subakir mendapat tugas untuk berjihad dan menyampaikan agama Islam di Tanah Jawa. menurut
cerita, dahulu Syekh Subakir waktu perjalanan ke Jawa membawa 20.000 pasukan. Akan tetapi,
sebelum sampai di Jawa banyak pasukan yang dimakan oleh bangsa dedemit dan siluman hingga
tersisa 20 orang. Syekh Subakir juga mengumpulkan ulama Islam di Jawa agar Islam di Jawa
semakin kuat. Untuk mengenang dan menghormati jasa Syekh Subakir yang telah membuat daerah
tersebut tentram dan telah mengajarkan Islam pada masyarakat, sampai saat ini masyarakat secara
rutin mengadakan syukuran. Evi Kusnianti, Skripsi Eksistensi Tradisi Nyadran di Gunung Balak
dalam Arus Globalisasi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 8 diakses pada 16 Januari
2019, pukul 13.21 WIB.
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membuka lahan sebagai upaya menghormati leluhur atau orang terdahulu yang
berjuang dalam membuka lahan.
Dari wawancara di atas diperoleh tujuan dilakukannya tradisi Nyimah
Parit yaitu untuk memberitahu orang yang mbabat desa bahwa desa ini
merupakan warisan dari nenek moyang dan untuk mengenang jasa orang yang
membuka desa tersebut.
Sebagian masyarakat desa Margo Rukun mengatakan bahwa tradisi
Nyimah Parit ini merupakan suatu tradisi untuk menghormati danyang desa
tersebut yang mana hal ini berkaitan dengan sejarah awal tradisi ini, yang mana
dijelaskan oleh bapak Meskan
"Neng deso Margo Rukun mbiyen awal e enek wong seng buka alas seng
mbiyen ne margo Rukun iki isek urung enek wong seng ngenggoni. Utawi
wong- wong seng buka alas iku dijenengi Danyang deso".73
Terjemahannya:
Di desa Margo Rukun dahulunya awalnya ada orang yang buka hutan
yang dahulunya desa Margo Rukun ini masih belum ada orang yang
menempati,dan adapun orang-orang yang buka hutan tersebut adalah
dinamakan Danyang desa.
Danyang dianggap sebagai arwah dari tokoh-tokoh sejarah yang sudah
meninggal: pendiri desa tempat mereka tinggal, orang pertama yang membabat
tanah. Setiap desa biasanya mempunyai seorang danyang utama. Danyang desa,
ketika mereka masih hidup sebagai manusia, datang ke desa selagi masih berupa
hutan belantara, membersihkannya serta membagi-bagi tanah kepada para

73

Wawancara dengan bapak Meskan sebagai Ketua Adat Desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada 04 Maret 2019 Pukul 21.04 WIB.
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pengikutnya, keluarganya, teman temannya dan ia sendiri menjadi kepala desanya
(lurah) yang pertama.74
Sebagaimana desa Margo Rukun orang yang pertama datang pada saat
desa Margo Rukun yang masih hutan belantara diantaranya Sabit, Jampro, Bakin,
Masudak, Sareh, Sulaiman, dan Bibit.75 Adapun mereka datang ke desa Margo
Rukun menganggap bahwa desa tersebut merupakan desa yang dijadikan tempat
tinggal Punden dan Pulung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh mbah Waginem
dalam wawancara berikut ini ;
"Wong mbiyen wis reti lek Margo Rukun iki deso seng apik mergakno
neng deso iki enek penunggu ne, omonge wong mbiyen enek punden
karo pulung e neng deso iki dadi iso urep aman dan jaya neng deso iki
makane wong mbiyen milih menggoni deso iki".76
Terjemahannya:
Orang dahulu sudah tau kalau desa Margo Rukun ini desa yang bagus
karna desa ini ada yang penunggunya, katanya orang dahulu ada punden
sama pulung di desa ini jadi di desa ini bisa aman dan jaya itulah
sebabnya orang dahulu memilih menempati desa ini.
Sesudah meninggal, ia biasanya dimakamkan di dekat pusat desa dan
makamnya lalu menjadi punden. Ia sendiri terus memperhatikan kesejahteraan
desanya (namun kadang-kadang makam khusus untuk danyang pendiri ini tidak
ada) Daerah yang berada di bawah kekuasaan danyang desa disebut kumara.
Kumara (atau kemara) berarti suara yang tiba-tiba muncul dari ketiadaan, seperti
kalau seorang dukun termasyhur meninggal, dua minggu sesudahnya, orang akan
mendengar suaranya secara tiba-tiba, tanpa ketahuan sumbemya. Dengan
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demikian, kumara meliputi seluruh ruang di atas desa, di mana orang bisa
mendengar suara manusia yang berbicara dari permukaan tanah. Sebagai
tambahan, keempat pojok desa kadang-kadang dianggap dihuni oleh makhluk
halus pelindung, seringkali juga disebut danyang, yang dianggap sebagai anakanak danyang yang utama, yang bertempat tinggal di pusat desa.77 Sebagaimana
yang dijelaskan ibu Waginem dari hasil wawancara sebagai berikut :
"Kumara iku biasa ne teko neng omah e mbah dekne nuturi tapi ora ketok
wujud e kon ibadah seng akeh kon ngomongi anak putu rajin-rajin ibadah
karo ojo lali ngirim doa kanggo wong-wong mbiyen seng makmurne deso
iki"78
Terjemahannya;
Kumara itu biasanya datang kerumah mbah dia menasehati tapi tidak
nampak wujudnya dia menyuruh ibadah yang banyak dan menyuruh untuk
menasehati anak cucu agar rajin-rajin beribadah dan jangan lupa
mengirim do‟a untuk orang-orang dahulu yang memakmurkan desa ini.
Hal ini diluar akal sehat manusia akan tetapi inilah hasil wawancara dari
penelitian

ini.

Sebagian

masyarakat

mempercayai

hal-hal

gaib

yang

memperhatikan kehidupan manusia sehingga mereka beranggapan makhluk
tersebut yang menjaga manusia yang tinggal di desa tersebut.

77

hlm. 24
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1. Prosesi Upacara Tradisi Nyimah Parit
Sebelum proses dilakukan tradisi nyimah parit ini maka masyarakat
mempersiapkan berbagai macam yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Seperti
persiapan, pengumpulan bahan-bahan, dan lain sebagainya. Dan dijelaskan
sebelumnya bahwa dalam tradisi Nyimah Parit terdapat unsur mitos.79 Namun
unsur mistik tersebut hanya terdapat pada kegiatan-kegiatan tertentu. Diantaranya
dalam penyembelihan kambing dan pemendaman kepala dan kaki, Sesajen,
menghanyutkan takir dan terdapat istilah danyang dalam sejarah tradisi ini.
a. Persiapan pelaksanaan
Tradisi Nyimah Parit merupakan tradisi yang melibatkan seluruh
masyarakat yang ada di desa Margo Rukun sehingga dalam pelaksaannya perlu
dilakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar. Dengan musyawarah maka
diperoleh keputusan mengenai kapan kegiatan akan dilakukan. Musyawarah
dilakukan pada malam Jum‟at saat yasinan di salah satu rumah warga, lalu mereka
menetapkan mengenai kebutuhan, pembayaran dan bahan-bahan lainnya. Dalam
kegiatan ini melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk pemerintah desa,
tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda-pemudi desa tersebut.
Pelaksanaan tradisi ini pada tahun sebelumnya dilakukan di rumah bapak
ketua RT 04 desa Margo Rukun, namun berbeda pada tahun ini upacara ini
dilakukan di Balai Desa Margo Rukun karena menurut bapak kepala desa Margo
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Mitos Dalam konteks mitologi-mitologi lama mempunyai pengertian suatu
pembentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu atau dari bentukan Sejarah yang
bersifat Statis dan kekal. Mitos dalam pengertian lama identik dengan Sejarah/ Historis, bentukan
masyarakat pada masanya. (Sri Iswidayati, Fungsi Mitos dalam kehidupan Sosial budaya
Masyarakat pendukungnya, Harmonia Jurnal pengetahuan dan pemikiran Seni, 2007, Vol VIII
No.2. hlm, 180.
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Rukun tradisi ini merupakan warisan leluhur kita yang harus dipertahankan, dan
bapak kepala desa berharap tradisi ini akan tetap dilakukan oleh penerus dan
keturunan agar mereka mengenal hari jadi desa Margo Rukun yaitu pada tanggal
15 maret 2007. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan bapak kepala
desa berikut ini ;
"Tahun iki beda karo tahun lalu biasane tradisi iki dilakokne neng setiap
RT seng gelem ngelakoni lek tahun deingi RT 01 karo RT 04 seng
ngelakoni tradisi iki karna tradisi iki berkaitan karo sejarah desa makane
tradisi ikin harus dilakoni neng deso mergakno tradisi iki penting kanggo
generasi penerus benreti sejarah desa Margo Rukun iki".80
Terjemahannya :
Tahun ini berbeda dengan tahun lalu biasanya tradisi ini dilakukan di
setiap RT yang mau melakukan tradisi ini tahun lalu RT 01 dan RT 04
yang melakukan tradisi ini. Karna tradisi ini berkaitan dengan sejarah
desa oleh karna itu tradisi ini harus dilakukan oleh pihak desa karna
tradisi ini penting untuk generasi penerus agar mengetahui sejarah desa
Margo Rukun ini.
Selain itu biaya seluruh pelaksanaan diperoleh dari dana desa karena
menurut kepala desa tradisi ini merupakan tradisi desa dan berkaitan dengan
sejarah awal desa sehingga pemerintah desa lah yang melakukan tradisi ini,
namun berbeda pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat harus mengumpulkan
sumbangan berupa beras dan uang untuk biaya kegiatan Nyimah Parit.
Sehingga dalam pelaksanaan tradisi ini adalah perencanaan dari pihak
pemerintahan desa sehingga panitia dalam pelaksanaan ini adalah dari pihak desa
seperti sekdes, dan stap-stap desa lainnya. Berbeda dengan tahun-tahun lalu dan
tradisi ini juga mengundang seluruh RT Margo Rukun acara ini kali pertamanya
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Wawancara dengan bapak Tumirin selaku kepala desa Margo Rukun, pada tanggal 12
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dilakukan secara menyeluruh yang mana biasanya dilakukan per RT yang ingin
melakukan saja.
b. Persiapan peralatan dalam Upacara
Tabel. 4.6
Bahan- bahan yang digunakan dalam upacara
No
1

Ritual

Bahan-bahan

Penyembelihan kambing

Pisau, Batang Pisang, Tali, daun
pisang

2

Pemendaman kepala dan kaki Cangkul dan daun pisang
kambing

3

Takir

Daun pisang, lidi, telur, kelapa,
bawang, cabe, kemiri, dan bunga
setaman

4

Gendurian / slametan

Beras, ayam, kambing, bahanbahan untuk buat sayur seperti
kelapa, kentang, mie, tahu, cabe,
bawang , dan lain sebagainya. Dan
bahan-bahan untuk membuat kue,
dan lain sebagainya

5

Sesajen

Nasi, ayam, pisang, telur, umbiumbian

seperti

ubi

rambat,
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singkong, kentang, dll.

c. Pelaksanaan Upacara
Pelaksanaan tradisi Nyimah Parit pada tahun ini dilakukan pada tangal 13
maret 2019. Setelah mendapat keputusan dan pertimbangan dari musyawarah
sebenarnya acara akan dilakukan pada malam 15 Maret itu sudah lewat jika
malam 14 maret maka berketepatan pada malam Jum‟at karna setiap RT
melakukan yasinan dikhawatirkan nanti bapak- bapaknya sedikit yang pergi
yasinan, maka acara dilakukan pada rabu malam pada tanggal 13 maret 2019
diadakan kegiatan tersebut.81 maka seluruh masyarakat sekitar berkumpul untuk
bekerja sama namun di desa Margo Rukun ini berbeda dengan desa yang lain
yang mana mereka melakukan Gotong royong di desa tersebut seperti
membersihkan sungai, sekitar Masjid dan lain sebagainya, namun di desa margo
Rukun lebih menekankan kepada pemotongan kambing dan acara slametan dan
tahlilan.
Upacara sama halnya dengan ritual yang mana ritual menurut Turner
adalah simbol yang membantu menjelaskan secara benar nilai yang ada dalam
masyarakat dan akan mengilangkan keraguan tentang kebenaran sebuah
penjelasan. Masyarakat ingin menjelaskan tradisi itu benar melalui benda-benda
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dan tindakan yang ada dalam ritual tersebut Adapun berbagai rangkaian
kegiatannya adalah sebagai berikut;
1) Penyembelihan Kambing
Awal kegiatannya biasanya dilakukan di pagi hari pukul 09.00 WIB.
Masyarakat menyembelih kambing yang sudah disiapkan ketentuan dan
syaratnya, kambing yang akan disembelih harus memiliki ketentuan yaitu
memiliki lingkaran yang berwarna putih di perut kambing tersebut sebagai mana
dijelaskan oleh bapak Saridi selaku tokoh Adat desa Margo Rukun
"Kambing seng di beleh kanggo Nyimah Parit iku mesti kambing Kendit
(tali) ciri-cirine kambing kendit iku ulune rong werno iku wau seng putih
ulune munyeri weteng kambing koyo gelang liyane ulune warnane
ireng".82
Terjemahannya;
Kambing yang digunakan untuk disembelih pada saat Tradisi Nyimah
Parit itu harus kambing Kendit (tali) adapun ciri-cirinya kambing kendit
itu bulunya terdiri dari dua warna yaitu warna putih yang melingkari
perut kambing seperti gelang selain itu bulunya berwarna hitam.
Masyarakat mempercayai bahwa dengan menggunakan kambing Kendit
masyarakat desa Margo Rukun akan selamat dan aman. Menurut penuturan
masyarakat kambing Kendit mempunyai makna keselamatan.
Pada saat penyembelihan kambing ada sesajen tertentu yang harus
disiapkan sebelum melakukan pemotongan kambing dan sesajen tersebut dibawa
ke lokasi pemotongan. Adapun sesajen tersebut diantaranya sebagai berikut;
Takir, Jenang merah putih, srondeng. Karna sesajen ini melambangkan awal dari
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kehidupan dan mengajak untuk berbuat baik. Maka harus dibawa pada upacara
awal atau pembuka.
Sebelum kambing tersebut disembelih maka kambing tersebut dimandikan
dan di rias menggunakan bedak, lipstik, sisir, dan cermin. Adapun sebab
dilakukannya hal tersebut ada kaitannya dengan sejarah Islam yaitu sejarah awal
dilakukannya Qurban pada masa nabi Ibrahim As dan nabi Ismail As. Hal ini
dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Waginem yang menjelaskan
"Mula ne didandani kambing nge iki mergakno mbiyen waktu nabi
Ibrahim dikongkon karo gusti Allah ngge mbeleh anak e Ismail, saurunge
dimandeni, diresi‟i, karo dandangi ndisek baru ngewehne anak e kanggo
dibeleh, ngonowi jugo seng dilakoni sak iki"83.
Terjemahannya ;
Adapun sebab dihias nya kambing karna dahulu waktu nabi Ibarahim As
diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail
As, sebelum itu dia dimandikan, dibersihkan, dan dihias dahulu barulah
anaknya akan disembelih. Begitu juga yang dilakukan sekarang.
Pada saat prosesi penyembelihan ada do‟a yang berbahasa Jawa selain
membaca do‟a menyembelih kambing pada umumnya. Diantara do‟a tersebut
sebagai berikut :
"Bismillahirrahmanirrahim sirruallah zattullah sifatullah tinampan kan
samiallah kambing lanang kang bagus rupane arane kan srikatellah
sirasun kongkon sowan marang gustimu yen takon gustimu gusti rasul yen
takon kanggomu kanggo rasul sak uwis e rasamung tunggal gunung rasa
yen ono kalumputane seng babat utowone seng bukak parit wajib
ngutuhake mareng kalumputane wong seng buka desa Margo Rukun
allahumma solli „ala saidina muhammad 3 kali wa‟ala saidina
muhammad allahu akbar 3 kali .baru di sembelih".84
Terjemahannya;
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
rahasia Allah zatNya Allah sifatNya Allah, Allah maha mendengar
kambing laki-laki yang bagus bentuknya ini milik Allah dan disuruh
kembali ke Tuhanmu kalau tanya gustimu gusti rasul dan tanya gunamu
untuk Rasul. Kalau ada kesalahan orang yang mbabat atau yang buka
Parit atas semua kesalahanya orang yang buka desa Margo Rukun. Ya
Allah semoga keselamatan tercurah atas nabi Muhammad (3x) dan atas
keluargaNya Allah Maha Besar (3x) baru kambing tersebut disembelih.
Penyembelihan kambing ini ditujukan kepada orang yang buka desa
Margo Rukun sebagaimana yng dijelaskan oleh bapak Miskan
"Mulone kambing iki di beleh nggo dongo iki mergo ben roh kambing iki
eroh tujuan ne karo teko karo wong seng kito tujokne lek ora di woco
dongo iki roh e ora teko tujuane awakdewe".85
Terjemahannya;
Seharusnya kambing ini disembelih dengan do‟a ini karna supaya ruh
kambing tau tujuannya dan sampai kepada orang yang kita tujukan kalau
tidak dibaca do‟a ini rohnya tidak sampai pada tujuan kita.
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat ciri-ciri
kambing yang akan disembelih yaitu harus memiliki warna hitam dan putih dan
terdapat lingkaran putih di pinggang kambing tersebut atau biasa orang Jawa
mengatakan kambing Kendit serta penyembelihan kambing untuk tradisi Nyimah
Parit ini harus menggunakan do‟a tersebut karna kalau tidak roh hewan atau
kambing tersebut mengetahui kemana arah rohnya disuruh oleh penyembelihnya
seperti dalam tradisi ini maka ruh kambing akan menuju ke arah orang yang
pertama membuka lahan desa Margo Rukun dahulu.
2) Pemendaman kepala dan kaki kambing
Setelah itu sebagian warga ada yang membersihkan kambing tersebut dan
ada yang melakukan memendam kepala dan kaki dari kambing tersebut dalam
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pemendamannya tidak disembarang tempat, warga desa Margo Rukun
menempatkan pemendaman ini biasanya di penghujung desa atau parit tersebut
namun berbeda pada tahun 2019 ini yaitu dipendam disekitar karangan balai desa
Margo Rukun. Dalam hal ini di maknai sebagai penjaga atau pagar desa yang
menjaga dari berbagai bentuk musibah dan balak serta agar penduduknya damai
tentram dan rukun.
3) Menghanyutkan Takir
Di desa Margo Rukun merupakan desa yang masih pedalaman yang mana
penduduknya tinggal di sekitar kebun yang mereka miliki, sehingga jarak diantara
satu rumah ke rumah yang lain sebagian ada yang lumayan jauh dan disepanjang
desa tersebut terdapat sungai yang terhubung hingga ke sungai pengabuan. Salah
satu unsur dalam tradisi ini terdapat kegiatan menghanyutkan Takir yang sudah
disiapkan sebelumnya oleh tokoh adat atau warga yang faham mengenai hal
tersebut. Penghanyutan Takir ini biasanya tidak jauh dari pemendaman kepala dan
kaki kambing.
4) Slametan atau Gendurian
Setelah siang hari memotong kambing dan memasak lain sebagainya.
Maka pada malam harinya seluruh warga berkumpul di rumah Ketua RT biasanya
kegiatan ini dilakukan dari satu Rt saja namun berbeda dengan tahun ini acara
dilakukan di desa dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Rt . Kegiatan
ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 4 Jam biasanya dari pukul 21.00
WIB sampai 23.00 WIB. Setelah semua berkumpul dengan membaca Tahlil dan
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do‟a-do‟a yang dipimpin oleh Modin atau ketua adat dan disiapkan juga sesajen
seperti Ingkung, golong, Tumpeng, dan lain sebagainya.86
Acara slametan yang dilakukan di balai desa yang mana acara ini dihadiri
oleh perwakilan dari masing-masing Rt dari Rt 1- 13 yaitu 4 orang dari pihak lakilaki dan 2 orang dari pihak perempuan selain itu juga dihadiri oleh bapak kepala
desa Margo Rukun, bapak POLSEK desa Margo Rukun dan bapak ketua BPD
desa Margo Rukun. Dan disambut dengan hadrah dan sholawat. Adapun susunan
acara diantaranya sebagai berikut;
1. Pembukaan dengan membaca bismillah
2. Ummul Quran yang dibaca oleh bapak Sipur
3. Pembacaan ayat-ayat suci Al-qur‟an oleh saudara Tukimun salah satu
warga Rt 02 Sidodadi
4. Kata sambutan dari ketua panitia oleh bapak Muslih selaku sekretaris desa
5. Kata sambutan dari bapak tumirin selaku bapak kepala desa
6. Pembacaan Tawasul dalam bahasa Jawa oleh bapak Sipur selaku sesepuh
7. Pembacaaan yasin dan tahlil oleh bapak Marbain selaku bendahara desa
dan warga Rt 09 Suak Pare
8. Pembacaan Do‟a oleh bapak Tumikun selaku warga Rt 06 Bonsari
9. Dan penutup yang ditutup oleh Mc yaitu bapak Imron selaku kaur desa.87
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Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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Dalam susunan acara tersebut dapat dilihat bahwa lebih banyak dari pihak
desa yang berperan. Dan hal ini banyak perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini
yang mana salah satunya dari segi dekorasi, tema, dan ada tanda-tenda. Dan hal
ini terjadi baru tahun 2019 menurut bapak kepala desa hal ini dilakukan salah
satunya untuk mengingat hari jadi desa Margo Rukun dan menghormati orang
yang mbabat alas dahulu karna tanpa adanya orang pertama yang babat alas
dahulu kita tidak ada hingga saat ini dan memperoleh berbagai kemudahan tanpa
harus bersusah payah membuka lahan terlebih dahulu.
Di dalam ritual atau upacara tradisi nyimah parit ini di dalamnya terdapat
berbagai aktifitas kebudayaan dan benda-benda yang dijadikan sebagai aturan
dalam masyarakat sehingga memiliki makna.
2. Makna Tradisi Nyimah Parit bagi masyarakat
Dari hasil penelitian yang diperoleh tradisi ini merupakan tradisi yang
memiliki banyak makna dan fungsi dari berbagai kegiatan didalamnya adapun
makna menurut Ariestoteles Dkk adalah suatu hubungan antara dua hal yaitu
antara tanda-tanda dan hal yang dimaksud. Tanda-tanda disini dapat berupa
tindakan dan benda-benda yang ada dalam upacara ini, hal yang dimaksud adalah
tujuan atau fungsi. Sementara untuk makna dari keseluruhan tradisi ini sebagai
berikut :
a. Ungkapan rasa syukur
Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara berikut ini;
"Adat iku wis enek kawet mbiyen ora kenek dirubah songko maknane,
kegiatanne, karo alat-alat e iku podo kabeh, namung wong e seng
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berubah, tradisi ini kanggo dewe syukur salah siji contoh e banyu iku
penting kanggo segalane lek ora enek banyu ora iso".88
Terjemahannya;
Adat itu sudah ada sejak dahulu tidak bisa dirubah dari maknanya,
kegiatannya, maupun alat-alatnya itu sama semua, namun orangnya saja
yang berubah. Tradisi ini untuk bersyukur salah satu contohnya air itu
penting untuk segalanya kalau tidak ada air tidak bisa.
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan
upaya rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan seperti air sebagai
kebutuhan sehari-hari. Selain itu banyak nikmat yang harus kita syukuri salah
satunya dengan berdo‟a kepada Allah dalam tradisi ini mengadakan tahlilan dan
slametan.
Kehidupan masyarakat desa Margo Rukun saat ini sudah mengalami
perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan,
teknologi, dan ekonomi.
b. Penghormatan terhadap leluhur
Masyarakat masih melestarikan tradisi Nyimah Parit ini karena tradisi ini
merupakan warisan leluhur dan harus dipertahankan agar tetap dilakukan hingga
ke generasi selanjutnya. Selain itu tradisi ini merupakan upaya masyarakat untuk
mendoakan para leluhur dan orang-orang yang telah berjuang membuka lahan di
desa Margo Rukun, menurut masyarakat berkat orang-orang dahulu masyarakat
bisa menjalankan kehidupan di desa Margo Rukun. Sebagaimana yang dijelaskan
pada wawancara sebelumnya.
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c. Tolak balak
Menurut masyarakat tradisi Nyimah Parit dilakukan sebagai upaya untuk
menolak balak yang ada di desa Margo Rukun, sehingga tercipta rasa aman dari
berbagai musibah dan bencana. Dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya
bisa hidup rukun dan damai. Dan tradisi ini dilakukan bukan disebabkan oleh
adanya suatu perbuatan-perbuatan yang buruk atau balak yang datang akan tetapi
karna untuk menghindarkan dari berbagai balak yang akan datang. 89
d. Makna simbol dalam tradisi Nyimah parit
Dalam upacara tradisi Nyimah Parit ini memiliki fungsi dari bagian-bagian
upacaranya yaitu sebagai berikut ;
1. Penyembelihan Kambing
Penyembelihan Kambing dalam tradisi Nyimah Parit ini memiliki makna
sebagai sebuah persembahan dan juga sedekah yang diberikan kepada orang yang
membuka lahan di desa Margo Rukun.
Adapun fungsi dari penyembelihan kambing dan pemendaman kaki dan
kepala kambing ini dari hasil wawancara memiliki pendapat yang berbeda.
Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Saridi sebagai berikut;
"utawi tujuane seng mbeleh kambeng iku ben kuat selamet meulakne
ditumbali kambing sak sikile kambeng kendit, seng mendem endas lan
mendem sikel iku jenenge pager paritan".90
Terjemahannya;
Adapun tujuannya dari menyembelih kambing itu supaya kuat dan selamat
oleh karna itu diberi tumbal kambing sekalian kakinya kambing kendit,
89
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untuk memendam kepala dan kaki kambing itu namanya pagar parit atau
desa.
Sementara berbeda dengan pendapat bapak Meskan selaku ketua adat desa
Margo Rukun ia menjelaskan bahwa ;
"Mbeleh kambing iki sebener e fungsine kanggo sedekah seng tujuane
kanggo wong seng mbabat alas mbiyen ben kuat selamet kabeh warga
seng enek neng deso Margo Rukun iki".91
Terjemahannya;
Menyembelih kambing ini sebenernya fungsinya untuk sedekah yang mana
tujuannya untuk orang yang membuka hutan dahulu biar kuat dan selamet
semua warga yang ada di desa Margo Rukun ini.
Dalam tradisi ini sesuai dengan wawancara diatas memiliki tujuan sebagai
upaya untuk memberikan persembahan atau sedekah kepada orang terdahulu yang
membuka lahan di desa Margo Rukun. Jika dilihat dari tujuan nya terdapat kata
Tumbal yang bisa dikatakan sebagai persembahan kepada makhluk halus atau roh
seperti yang dijelaskan turner bahwa fungsi kebudayaan dalam ritual itu sebagai
ritual gangguan yang mana sebagai negosiasi dengan roh untuk memperoleh
keamanan.
Setelah melakukan penyembelihan kambing maka kepala dan kaki
kambing dipendam sebagai pagar desa tersebut. Dari hasil wawancara dengan
bapak Saridi sebagai berikut;
"Adat Nyimah Parit iki salah sijine, mesti sikel karo endas kambing iku
digabung dadi siji dipendem neng perempatan dalan iku kanggo tondo
pager paritan ben masyarakate aman songko balak lan tentrem
kehidupane".92
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Terjemahanya
Adat Nyimah Parit itu salah satunya, pasti ada pemendaman kepala dan
kaki kambing yang digabungkan menjadi satu dan dipendam di
perempatan jalan itu sebagai bukti pagar parit atau desa agar
masyarakatnya aman dari balak dan tentram kehidupannya.
Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa
terdapat makna dalam pemendaman kepala dan kaki kambing dalam tradisi
Nyimah Parit bagi masyarakat desa Margo Rukun sebagai upaya untuk
memperoleh keamanan dan ketentraman salah satunya dengan melakukan
pemendaman kepala dan kaki kambing tersebut.
2. Sesajen
Menurut Robertson Smith menghidangkan Sesaji memiliki fungsi sebagai
aktifitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan para dewa.93 Setelah melakukan
penyembelihan kambing dan pemendaman kepala dan kaki kambing tersebut
selanjutnya melakukan kegiatan menghanyutkan Takir atau biasa disebut cikal
bakal atau cok bakal yang nalurinya syekh Subakir, Takir tersebut dihanyutkan di
sungai sekitar pemendaman kaki dan kepala kambing tersebut.
a) Takir
Takir itu menurut warga merupakan Cok Bakal yang mana didalamnya
terdapat telur, kelapa, bawang, cabe, kemiri, bunga setaman. Yang mana benda
tersebut dimasukkan kedalam tempat yang terbuat dari daun pisang.
Takir tersebut dihanyutkan dengan makna telur sebagai asal muasal
manusia yang mana didibaratkan seperti kondisi yang belum berwujud bentuknya
ketika masih didalam kandungan dan kuning telur melambangkan zat yang akan
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Suwardi Endaswara, Metode Penelitian Kebudayaan, hlm. 167.
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membentuk makhluk hidup. Bunga setaman sebagai lambang keanekaragaman
yang mengelilingi kehidupan manusia yang mengembang dan menumbuhkan
kesenangan, sedangkan peralatan rumah tangga seperti kelapa, bawang, cabe, dan
kemiri itu sebagai kesempurnaan hidup manusia yang dilengkapi dengan bendabenda yang ada manusia diciptakan untuk menghadapi kehidupan yang beraneka
ragam. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Saridi
berikut ini ;
"Cok bakal iki maknane kanggo urep e awak dewe kanggo ngawali opo
seng arep kito lakoni kanggo ngelambangne urep iki koyo endok awal
urep awak dewe, kembang warna warni urep, perabot iku tanda ne
kebutuhan urep seng arep kito lakoni akeh cobaane".94
Terjemahannya ;
Cok bakal atau takir itu artinya untuk kehidupan kita untuk mengawali
apa yang akan kita lakukan yang melambangkan kehidupan kita seperti
telur sebagai awal kehidupan kita, bunga perjalanan kehidupan, peralatan
rumah tangga itu kebutuhan kehidupan kita yang akan kita lakukan akan
mendapat berbagai cobaan.
b) Sesajen slametan atau genduri
Dalam tradisi ini juga terdapat sesaji pada saat malam gendurian adapun
sesaji nya diantaranya; jenang merah, jenang putih, golong 5, polo pendem, dan
tumpeng.
Adapun pengertian dan makna dari masing-masing sesajen tersebut
adalah;
a. Tumpeng merupakan nasi yang dibentuk kerucut yang tinggi kira-kira 50cm
yang mana disekelilingnya dihias dengan berbagai macam jenis makanan,
buah dan sayuran. Berasal dari bahasa Jawa yaitu" Yen mettu kudu mempeng "
94
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yang artinya kalau keluar harus sungguh-sungguh. Dan dengan bentuk kerucut
melambangkan kekuasaan Allah yang tinggi, serta ada cabe merah
melambangkan api yang bisa memberikan penerangan kepada yang lain, telur
melambangkan asal muasal manusia. dll.
b. Jenang putih merupakan nasi putih yang dihaluskan hingga menjadi bubur dan
sedikit diberi garam lalu dimasukkan ke dalam piring kecil. Adapun fungsi
dari jenang tersebut adalah sebagai penghormatan dan harapan kepada leluhur
dan orang tua agar senantiasa diberi restu dan keselamatan, adapun maknanya
sebagai asal usulnya atau bibit dari bapak, berwarna putih karena
melambangkan sperma atau darah putih.
c. Jenang merah merupakan nasi putih yang dihaluskan lalu menjadi bubur dan
tambahkan garam serta gula merah didalamnya hingga berwarna agak
kemerahan lalu dimasukkan ke dalam piring kecil. Adapun fungsinya sama
dengan jenang putih, dan adapun maknanya sebagai asal usul dari ibu,
sehingga berwarna merah yang melambangkan darah merah.
d. Gabungan antara jenang putih dan merah adalah memiliki makna sebagai
tanda bahwa antara ayah dan ibu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia
yang tercipta dari kehidupan orang tuanya.
e. Golong limo merupakan nasi yang dibentuk bulat-bulat sebesar genggaman
kedua tangan yang terdiri dari lima buah. Adapun fungsinya sebagai upaya
untuk memperhatikan mereka atau saudara halus dalam istilah Jawa itu ada
sedulur papat limo pancer yang artinya saudara empat dan kelima pancer (
jasmani kamu ). Adapun maknanya itu saudara empat itu yang keluar dari gua
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garba ibu mu sebelum kamu diantaranya kakang kawah tempatnya di Timur
dan berwarna putih, adi ari-ari tempatnya di barat berwarna kuning, getih
tempatnya di selatan warnanya merah, dan puser tempatnya di utara warnanya
hitam. Dan yang satunya pancer yang merupakan Jasad atau badan kamu
sendiri.95
f. Ingkung merupakan ayam kampung jantan yang direbus utuh tanpa dipotong
bagian-bagian tubuhnya, dan diikat hingga ayam bisa berbentuk seperti orang
rukuk dalam sholat. Ingkung memiliki makna dari asal katanya yaitu ing
(ingsun artinya saya), dan kung (manekung artinya memohon ampun ) dapat
disimpulkan bahwa sebagai tanda permohonan ampun.
g. Pisang merupakan buahan yang biasanya harus dua sisir . lambang harapan
agar mendapat kemuliaan dalam masa kehidupan
h. Serundeng merupakan parutan kelapa yang dimasak dengan menggunakan
gula merah . Yang memiliki makna dari asal katanya yaitu serune
mengundang yang artinya marilah berseru atau mengajak berbuat baik.
i. Apem merupakan kue yang dibuat dari tepung gandum dicampur gula,
pengembang, santan, dan garam. Yang memiliki makna untuk memetri atau
penjaga desa yaitu danyang yang ada diwilayah desa tersebut.
j. Nasi kuning merupakan nasi yang dimasak dengan sedikit parutan kunyit
sehingga berwarna kuning bersih. Memiliki makna simbol kebersihan atau
membersihkan sesuatu yang tidak baik.96
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Dari berbagai pengertian dan makna dari sesajen maka bisa diartikan
sesajen ini sebagai simbol kehidupan. Setelah membahas makna-makna dari
benda-benda tersebut diatas, maka peneliti memilih salah satu diantaranya yaitu
jenang sebagai terapan. Bahan yang diperlukan adalah nasi dan gula merah cara
memasaknya adalah memasak nasi dengan air lebih banyak dari masak biasa agar
mudah dihaluskan setelah itu masukkan gula merah ke dalam nasi yang sudah
halus tersebut.97
3. Persepsi Masyarakat Mengenai Tradisi Nyimah Parit
Kebudayaan merupakan warisan leluhur yang mesti dipertahankan.
Sehingga kebudayaan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat
diketahui oleh keturunan selanjutnya, selain itu kebudayaan merupakan hasil dari
usaha dan pemikiran nenek moyang terdahulu. Dalam kehidupan masyarakat
tentunya memiliki pandangan masing-masing yang mana menurut Sarlito
Worawan persepsi merupakan pandangan atau pemahaman seseorang terhadap
fenomena yang terjadi dalam lingkungan kehidupannya. Mengenai tradisi Nyimah
parit masyarakat memiliki pandangan diantaranya. Dalam hal ini ditegaskan oleh
bapak kepala desa dalam wawancara berikut :
"Tradisi merupakan warisan nenek moyang kita terdahulu yang harus
kita jaga dan dilestarikan. Dan tanggung jawab kita supaya keturunanketurunan kita yang akan datang bisa mengenal kebudayaan kita dan
kebudayaan tersebut tidak berhenti pada kita. Salah satu upaya kita
adalah melakukan kebudayaan tersebut salah satunya seperti saat ini
melakukan tradisi Nyimah Parit yang memiliki makna yang sangat penting
yaitu mengingat jasa orang pertama yang buka lahan di desa Margo
Rukun ini tanpa mereka kita tidak ada disini dan menikmati kehidupan
yang sudah bisa dikatakan damai, aman, dan nyaman. Dan seharusnya
97
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selain itu kita yang mengetahui mesti mengajarkan dan memberitahu
mengenai makna, maksud, dan tujuan kita melakukan tradisi ini "98
Islam merupakan agama mayoritas masyarakat desa Margo Rukun jika
dikaitkan dengan ajaran Islam itu tidak ada mengajarkan ataupun aturan dalam
Islam mengenai sesajen. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara,
menurut salah satu tokoh agama yaitu Ustad Budiman selaku penceramah dan
juga masyarakat suku Banjar di desa Margo Rukun, ia menjelaskan :
"Kalau tradisi Nyimah Parit itu boleh dilakukan karena itu merupakan
perbuatan yang mengandung sedekah, kita sama-sama saling membantu
dan memberikan sedikit harta yang kita punya. Akan tetapi saya kurang
tau mengenai sesajen dan pemendaman kepala dan kaki kambing yang
ada dalam tradisi Nyimah Parit tersebut menurut saya hal tersebut tidak
ada
dalam ajaran Islam dan makanannya pun mubazir dan perbuatan
Syirik".99
Menurut masyarakat mengenai sesajen ataupun hal-hal yang menurut
cerita sedikit mistik semua itu sudah kebiasaan dan seandainya tertinggal satu
diantara sesajen tersebut maka masyarakat yang mengerti dan sudah terbiasa,
menjadi suatu hal yang aneh jika tidak dilakukan. Sehingga agar tidak ada
permasalahkan dalam kehidupan sosial masyarakat lebih memilih untuk
mengikuti dan melakukan hal tersebut selain itu hanya sekedar adat istiadat dan
melestarikan budaya agar tidak hilang bukan bukan berarti kita mempercayai.
Masyarakat ingin meneruskan warisan dari orang-orang tua terdahulu
selain itu tradisi ini juga terdapat unsur Islamnya seperti membaca doa dan
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tahlilan secara berjamaah.100 Dari segi agama dalam kehidupan tentu ada suatu
harapan atau do‟a yang mana bagi agama Islam do‟a itu ditujukan kepada Allah
SWT

seperti

mengharapkan

kehidupan

yang

aman,

dalam

kehidupan

bermasyarakat selain berdo‟a secara pribadi mereka melakukan do‟a secara umum
untuk keselamatan seluruh desa tersebut. Namun hal tersebut dicampur dengan
hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Islam, walaupun mungkin sebagian tidak
menimbulkan mudhorot bagi masyarakat.
Masyarakat tetap melakukan tradisi yang merupakan warisan nenek
moyang meskipun tradisi tersebut hanya sebagian yang mengandung unsur Islam.
masyarakat masih belum bisa meninggalkan kebiasaan yang dilakukan orang
dahulu karna menurut mereka itu merupakan kebudayaan yang harus
dipertahankan dan agar tidak hilang.101
Menurut masyarakat etnis lain seperti banjar, bugis, dan melayu. Mereka
beranggapan tradisi ini merupakan tradisi orang-orang terdahulu yang dimiliki
masyarakat Jawa. Desa Margo Rukun merupakan masyarakat yang mayoritas
suku jawa sehingga mereka menghargai sebagai solidaritas masyarakat agar tidak
tercipta suatu konflik dari masyarakat hanya disebabkan kebudayaan yang
berbeda. Sehingga mereka juga melakukan dan mengikuti tradisi Nyimah parit ini
menurut mereka tidak salah juga jika melakukan hal tersebut karna dengan begitu
maka akan tercipta kebersamaan dan juga persatuan dalam masyarakat desa
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Margo Rukun dan juga menurut mereka desa ini merupakan desa di mana mereka
tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian tentang “Makna Tradisi Nyimah Parit
bagi masyarakat di Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung
Jabung Barat‟‟”, maka peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan yaitu sebagai
berikut :
1. Tradisi

Nyimah Parit di Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari Pulau Jawa hal ini terjadi
akibat adaanya proses difusi. Yang mana tujuannya untuk menghormati
salah satu orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yaitu Syekh
Subakir. Dan menghormati Jasa orang yang pertama babat Hutan dan buka
lahan di desa Margo Rukun dan ada sejak tahun1960 tradisi ini dilakukan di
desa Margo Rukun. Dari segi upacara tradisi ini dalam perkembangan
zaman mengalami perubahan pada tahun 2019 yang mana yang melakukan
dan pelaksananya adalah dari pihak pemerintahan desa dan juga dari segi
fungsi sebagian masyarakat menganggap hanya sebagai syarat sebuah
tradisi. Diantara upacara nya ; pnyembelihan kambing, pemendaman kepala
dan kaki kambing, menghanyutan takir, dan slametan atau gendurin.
2. Makna secara keseluruhan dari upacara Nyimah Parit ini adalah ; sebagai
upaya untuk menghormati leluhur yang telah berjuang dalam menjalankan
kehidupan yang susah demi masa depan keturunannya. Selain itu sebagai
tanda rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki dan

73

kemudahan. Dan juga untuk menolak balak yang ada di desa tersebut. Dari
sesajen nya memiliki makna simbol kehidupan dan pemendaman kepala dan
kaki kambing sebagai pagar desa, takir sebagai cikal bakal.
3.

Dalam tradisi Nyimah Parit ini terdapat beberapa persepsi diantaranya ;
karna ini merupakan warisan nenek moyang maka harus dipertahankan;
Dalam tradisi ini terdapat unsur syirik seperti sesaji dan cerita makhluk gaib.
Tradisi ini sudah menjadi adat istiadat yang harus dilestarikan, dan juga
menurut etnis lain mereka beranggapan bahwa agara tidak tercipta konflik
maka tradisi ini mereka juga ikut serta melakukannya.

B. Saran-saran
Dari permasalahan yang penulis paparkan dalam tradisi Nyimah Parit di desa
Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat
merupakan tradisi turun temurun suku Jawa yang hingga saat ini masih
dipertahankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara peyembelihan kambing
dan lain sebagainya
Untuk itu penulis ingin memberikan saran agar tradisi ini tetap dilestarikan
dan dikenal oleh generasi penerus dan tidak hilang seiring perkembangan zaman
diantara sarannya sebagai berikut :
1. Kepada masyarakat khususnya Tokoh Adat desa Margo Rukun, hendaknya
terus memberikan penjelasan dan pengenalan serta nasehat baik kepada anak,
cucu, kerabat dan masyarakat terang mengenai Tradisi Nyimah Parit. Agar
nilai-nilai budaya tetap dihadirkan dalam kehidupan bermasyarakat.
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2. Kepada pihak pemerintah desa Margo Rukun agar tetap mengupayakan
pelestarian budaya yang ada. Dan memberikan apresiasi kepada masyarakat
untuk bekerjasama dalam kegiatan tradisi Nyimah Parit.
3. Kepada pihak masyarakat desa Margo Rukun agar bisa menanamkan nilai-nilai
budaya yang ada dalam tradisi Nyimah Parit.
C. Transliterasi bahasa Jawa
Kamus Jawa
Nyimah = membersihkan
Paritan = tempat/desa
Sakdurunge = sebelumnya
Kawet = dari
Mbiyen = dahulu
Saiki = sekarang
Ora = tidak
Mendem = memendam
Mbeleh = menyembelih
Endas = kepala
Sikel = kaki
Rejo = aman, bahagia, dan makmur
Tujokne = ditujukan
Alas = hutan
Mbabat = menebang
Pendem = dipendam
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Lampiran I
A. Wawancara
1. Pihak Adat
a) Bagaimana sejarah awal atau asal usul adanya tradisi Nyimah Parit di
desa Margo Rukun ?
b) Sejak kapan tradisi Nyimah Parit dilakukan di desa Margo Rukun ?
c) Mengapa tradisi Nyimah Parit dilakukan di desa Margo Rukun ?
d) Apa makna yang terdapat dalam tradisi nyimah Parit ?
e) Apa makna yang terkandung dalam sesajen pada tradisi Nyimah Parit
?
f) Apa fungsi kegiatan tradisi Nyimah Parit ?
g) Apakah terdapat perubahan dalam tradisi Nyimah Parit ini ?
h) Bagaimana pandangan bapak mengenai tradisi Nyimah Parit ?
2. Pihak pemerintahan
a) Mengapa tradisi Nyimah Parit dilakukan di desa Margo Rukun ?
b) Apa peran pemerintah dalam tradisi Nyimah Parit ?
c) Mengapa tahun ini tradisi Nyimah Parit dilakukan di balai desa ?
d) Apa makna yang terdapat dalam tradisi Nyimah Parit ?
e) Mengapa tradisi Nyimah Parit dipertahankan di desa Margo Rukun
?
f) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai tradisi Nyimah Parit ?
3. Pihak Masyarakat
a) Bagaimana pandangan bapak mengenai tradisi Nyimah Parit ?
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b) Bagaimana pandangan Ibu mengenai tradisi Nyimah Parit ?
c) Bagaimana pandangan saudara mengenai tradisi Nyimah Parit ?
D. Lampiran II

Gambar 1. Kondisi Lokasi Penelitian

Gambar 2. Sungai di desa Margo Rukun
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Gambar 4. Upacara penyembelihan kambing

Gambar 5. Pemendaman kepala dan kaki kambing
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Gambar 6. Takir

Gambar 7. Penghanyutan takir
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Gambar 8. Acara gendruian atau slametan

Gambar 9. Kata sambutan dari bapak kepala desa

Gambar 10. Pembacaan Tawassul oleh bapak Sipur

83

Gambar 11. Tumpeng dalam acara Slametan Nyimah Parit

Gambar 12. Sesajen pada saat slametan Nyimah Parit
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Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Saridi selaku ketua adat RT 04 desa

Gambar 14. Wawancara dengan bapak Meskan selaku ketua adat Desa Margo
Rukun

Gambar 15. Wawancara dengan ibu Kasanah selaku masyarakat desa Margo Ru
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Tradisi Nyimah Parit bagi Masyarakat desa Margo Rukun Kecamatan
Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No

Tekhnik

1

Wawancara

Topik
Sejarah awal

Sub

1. Sejak kapan

Sasaran

Keterangan

Tokoh adat

Wawancara

tradisi Nyimah

tradisi nyimah

desa Margo

Mendalam

Parit ?

parit itu

Rukun yang

(IndeptInterview).

dilakukan ?

memahami
tradisi ini dan

2. bagaimana
asal usul
tradisi nyimah
parit ?
3. kapan saja
tradisi nyimah
parit ini
dilakukan ?

yang menjadi
pemimpin
dalam upacara
nyimah parit ?
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Wawancara
2
Dan

Upacara tradisi 1. bagaimana

Tokoh

Wawancara

nyimah parit

persiapan

masyarakat

mendalam (Indept

upacara tradisi

seperti kepala

Interview) dan

nyimah parit ?

desa , ketua

observasi

RT, ketua adat

partisipan.

Observasi
2.

apa saja yang
diperlukan
dalam upacara
nyimah parit
?

3. kegiatan apa
saja yang
dilakukan
dalam upacara
nyimah parit
?
4. bagaimana
upacara tradisi
nyimah parit ?

dan
masyarakat
yang ikut
dalam tradisi
nyimah parti
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3

Wawancara
Dan

Makna dan

1. Apa makna

Tokoh adat

fungsi tradisi

yang

desa Margo

nyimah parit

terkandung

Rukun

Observasi

dalam tradisi
nyimah parit ?
2. Apa makna
simbol dari
benda-benda
yang
digunakan
dalam tradisi
nyimah parit ?
3. Apa fungis
tradisi Nyimah
parit ?

4

Dokumentasi

Lokasi
Penelitian

1. Data tentang
gambaran
umum desa
Margo Rukun
2. Data tentang
gambaran
umum Desa
Margo Rukun
3. Data tentang
monografi
Desa Margo
Rukun
4. Data

Kantor desa
Margo Rukun
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pemerintahan
di Desa Margo
Rukun
5. Data tentang
penduduk di
Desa Margo
Rukun
6. Data tentang
kehidupan
sosial,
Pendidikan,
Keagamaan di
Desa Margo
Rukun
Keterangan

:

Catatan

: Bentuk-bentuk pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan

dengan pengamatan, pengalaman, perasaan, pengetahuan, pendapat, nilai dan latar
belakang informan.
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