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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainya.
Kesempurnaan itu dimiliki manusia karena manusia memiliki kelebihankelebihan dibandingkan makhluk lain. Kelebihan itu diantaranya adalah
kemampuan berpikir dan berkarya.
Kemampuan

manusia

untuk

berkarya

menuntut

manusia

untuk

berinteraksi dalam menciptakan sesuatu untuk memenuhi segala kebutuhannya.
Salah satu hasil karya manusia adalah kebudayaan. Hal itu sesuai menurut Selo
Soemarjan yang menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya,
rasa dan cipta masyarakat.1Sedangkan kebudayaan menurut Koentjaranigrat
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, tingkah laku manusia,
dan hasil karyanya yang didapat dari belajar.2 Manusia dan kebudayaan memiliki
hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan.
Kebudayaan yang merupakan hasil karya dari suatu masyarakat tertentu
sering sekali berkaitan dengan agama. Dengan demikian kebudayaan tidak dapat
terlepas dari agama baik dari segi asal-usul maupun tatacara pelaksanaanya. Jika
membicarakan tentang agama yang ada di masyarakat tidak terlepas dari tradisi-
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tradisi ataupun ritual keagamaan yang dilakukan dalam masyarakat tertentu.
Salah satu bentuk kebudayaan di masyarakat dapat terlihat dari banyaknya
tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat pada saat sekarang ini. Tradisi
dapat diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi
secara turun temurun.3 Pada dasarnya tradisi kebudayaan itu sangat luas dan
banyak tokoh budaya yang memaparkan mengenai definisi kebudayaan. Namun
dapat dikatakan kebudayaan merupakan semacam ide dan gagasan yang ada di
masyarakat dan dilaksanakan pula oleh masyarakat. Subtansi kebudayaan
tersebut berisi sistem pengetahuan, nilai-nilai, pandangan hidup, kepercayaan,
persepsi dan jiwa kebudayaan.4 Menurut ilmu antropologi kebudayaan
menyatakan bahwa keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya
manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan
belajar.5
Dilihat dari penjelasan di atas peneliti memiliki kesimpulan bahwa
kebudayaan mengarah kepada beberapa aspek kehidupan, yang meliputi cara
tingkah laku, kepercaan dan sikap-sikap, serta hasil dari kegiatan manusia yang
khas dan untuk dipelajari oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok
tertentu.
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
3

Depertemen Pendidikan. Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 16, (Jakarta:PTCipta Adi
Pustaka,1991).hlm. 414.
4
Mundzirin yusuf dkk. Islam dan Budaya Lokal ,(Yogyakarta: Pokja akademik UIN Sunan
Kalijaga,2005).hlm.9.
5
Koentjaranigrat,Pengantar Ilmu Antropologi,(Jakarta : Renika Cipta,2009).hlm.144.

2

Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan. Masyarakat sendiri terrdiri dari
beberapa suku salah satunya adalah suku Jawa. Masyarakat Jawa adalah salah
satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang diwariskan
oleh orang-orang terdahulu dimana tradisi itu telah ada sebelum Islam datang ke
Indonesia. Di daerah Jawa sendiri telah terdapat sebuah keyakinan dari agama
Hindu dan Budha dalam banyak aspek, terlebih dengan ritual kematian, ritual
keselamatan dan sebagainya.
Kematian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang mana kematian
merupakan suatu kenyataan yang setiap kali disaksikan oleh manusia. Karena itu,
tidak mengherankan kalau mereka menjadi biasa dengan kematian tersebut,
sebagaimana mereka menghadapi musim dingin, musim panas, tenggelam dan
terbitnya matahari.6 Kehidupan masyarakat yang masih kental dengan tradisi
keagamaan yang terkait dengan perjalanan kehidupan manusia, seperti tujuh
bulanan, aqiqah,dan tahlilan atau tradisi keagamaan yang terkait dengan pristiwa
penting dalam sejarah Islam, seperti rajaban (memperingati isra` mi`raj), amongamong (syukuran atas kelahiaran atau kesembuhan dari penyakit) bisa dilihat
dalam kehidupan masyarakat desa Singkawang, kecamatan Muara Bulian,
kabupaten Batanghari. Dikalangan masyarakat kita sendiri terdapat tradisi ketika
ada orang yang meninggal, maka pihak keluarga akan mengadakan selamatan
selama 7 hari berturut-turut, 40 hari kematian, 100 hari kematian, dan 1000 hari
kematian, yang akan dihadiri oleh kerabat maupun para tetangga, dan para tamu
akan ada pembacaan tahlilan yang pahalanya diberikan kepada orang yang
6
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meninggal tersebut. Dan ini akan berlanjut setiap tahun yang biasa disebut
dengan haul.7
Tahlilan adalah tradisi ritual yang komposisi bacaanya terdiri dari
beberapa ayat Al-Qur`an , tahlil, tasbih, tahmid, sholawat dan lain-lain.8 Bacaan
tersebut dihadiahkan untuk orang yang telah wafat. Setelah pembacaan doa
biasanya tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman kepada para
jamaah. Buah tangan tersebut biasanya berbentuk takir9 yang telah diisi makanan
matang. Dalam takir tersebut makanan di dalamnya memiliki makna tersendiri
dan ada beberapa makanan yang dikhususkan hanya kepada orang yang telah
meninggal, seperti di desa Singkawang yang menyebut makanan tersebut dengan
Gebing.
Gebing merupakan makanan tradisional dari suku Jawa yang diwajibkan
ada pada saat acara tahlilan kematian, gebing biasanya disajikan didalam takir,
saat acara tahlilan orang meninggal, dan akan dibagikan saat selesai pembacaan
doa, biasanya terhadap orang yang meninggal diadakan acara tahlilan. Tahlilan
merupakan tradisi yang diselenggarakan ketika terdapat orang yang meninggal,
selain itu juga tahlilan diadakan pada saat acara 7 bulan kehamilan, cukuran bayi
baru lahir, orang yang akan menikah, tetapi tahlilan yang diadakan selain orang
meninggal tidak mengunakan gebing. Tahlilan bagi masyarakat desa Singkawang
telah menjadi budaya yang bersifat keharusan sehingga jika ada salah satu dari
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masyarakat yang tidak ikut melakukanya maka sering disebut dengan kelompok
minoritas, namun hal tersebut tidak mengganggu kerukunan antar masyarakat.
Di Provinsi Jambi sendiri tepatnya di desa Singkawang Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batanghari gebing telah ada sejak tahun 1980 karena dibawa
oleh suku Jawa yang merantau ke desa Singkawang, Gebing ialah salah satu
makanan tradisional dari Jawa yang diyakini sebagai pelengkap takir yang
memiliki arti di setiap makananya. Setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat
Jawa pasti memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, mulai dari upacara
kelahiran, perkawinan dan hingga kematian. Tradisi ini dilakukan untuk
menunjukan bahwa tradisi ini masih dijaga dan dilestarikan. Tradisi tersebut
mengandung nilai historis serta makna yang terdapat dalam gebing. Biasanya
masyarakat Jawa mengklaim harus ada gebing di setiap takir orang meninggal
karena merupakan tradisi turun temurun dari orang-orang terdahulu dan memiliki
makna yang diyakini oleh masyarakat jawa.
Gebing di desa Singkawang kecamatan Muara Bulian masih kerap di
sajikan oleh warga masyarakat setempat, karena masyarakat setempat masih
menjunjung tinggi nilai budaya yang berkembang. Bagi Masyarakat desa
Singkawang tradisi ini merupakan turun temurun dari orang-orang terdahulu
dengan tujuan yang mulia. Gebing merupakan simbol-simbol dari yang meninggal
tersebut, karena diyakini bahwa orang yang telah meninggal akan hidup kembali
di alam yang berbeda, oleh sebab itu gebing dilambangkan sebagai bekal orang
yang meninggal agar dapat selamat hingga bertemu dengan Allah SWT, karena di
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dalam gebing terdapat simbol yang diyakini bahwa makanan tersebut memiliki
arti dan makna tersendiri. Simbol adalah suatu tanda yang memberikan gambaran
mengenai suatu pristiwa seperti gebing yang menggambarkan bahwa takir
tersebut merupakan takir orang kematian.
Di satu sisi, seiring berjalannya waktu, percampuran budaya di desa ini
pun tidak dapat dihindari. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya orang dari luar
yang tentunya berbeda budaya dengan masyarakat desa Singkawang, mereka
datang karena menikah dengan warga setempat atau berkerja dan lain sebagainya
ataupun warga setempat yang baru kembali dari rantau. Dengan membawa
latarbelakang budaya yang berbeda itu menyebabkan bercampur dua kebudayaan
yang berbeda sehingga sedikit merubah tradisi di desa Singkawang. Namun tidak
dengan gebing, masyarakat desa Singkawang masih tetap menyajikan gebing pada
takir orang kematian, karena begi masyarakat desa Singkawang jika ada tahlilan
orang kematian maka gebing selalu disajikan sebagai ciri khas antara tahlilan
kematian dan tahlilan lainnya. Sebab bila pada tahlilan lainnya selain kematian
maka gebing tidak disajiakn.
Dari paparan di atas peneliti dapat memaparkan bahwa gebing hanya ada
pada saat tahlilan orang kematian saja, oleh karena itu peneliti tertarik melihat
mengapa gebing hanya disajikan saat acara kematian namun pada acara tahlilan
lain gebing tidak disajikan. Disini peneliti ingin mengungkap makna yang
terkandung pada gebing karena hanya ada pada acara tahlilan kematian saja.
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Berdasarkan latarbelakang tersebut maka untuk mengetahui lebih lanjut
tentang makna gebing itu sendiri peneliti memerlukan kajian mendalam untuk
diteliti lebih lanjut yang mana penliti ingin mengetahui atau melihat tentang
makna gebing dengan judul; Makna Gebing Pada Tradisi Tahlilan
Masyarakat Jawa di Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka disini peneliti membatasi
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sejarah tradisi gebing di desa Singkawang?
2. Apa faktor masyarakat desa Singkawang masih menyajikan Gebing
pada saat acara tahlilan ?
3. Apa makna dari simbol yang digunakan dalam tradisi gebing pada
tradisi tahlilan masyarakat Jawa di desa Singkawang?
C. Tujuan
Setelah diketahui pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini maka
tujuan yang hendak dicapai dari kejadian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui sejarah gebing di desa Singkawang
2. Untuk mengetahui faktor gebing masih bertahan di desa Singkawang
3. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan makna dari
simbol yang digunakan dalam tradisi gebing pada tradisi tahlilan
masyarakat Jawa di desa Singkawang.
7

D. Manfaat penelitian
Adapun kegunaannya ialah diharapkan dapat memberikan tambahan
pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu juga sebagai hasil
dari sebuah penelitian diharapkan dapat memperkaya keilmuan dalam kajian
tradisi lokal terutama tentang gebing.
E. Tinjauan Pustaka
Satu hal penting yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ilmiah
adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini penting
untuk dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk
membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan
penelitian yang akan dilakukan serta untuk menggali informasi penelitian atas
tema yang di teliti dari peneliti sebelumnya.
Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum terdapat karya
berupa buku maupun sekripsi yang membahas tentang makna gebing dalam
tahlilan. Adapun beberapa karya yang membahas mengenai tradisi yang ditulis
diantaranya:
Bahtiar L. Ayub Mursalim, Masburiyah dalam jurnal Ritual Mandi Safar:
Alkuturasi Islam dan Tradisi Lokal (Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut
Kecamatan Sudu Kabupaten Tanjung Jabung Timur10. Penelitian ini mengarah
pada ritual mandi safar yang dilakukan saat upaya spiritual ke arah pendekatan
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diri kepada Allah yang di lakukan oleh sebagian muslim di beberapa wilayah di
nusantara. Yang mana mereka percaya bahwa mandi safar dapat menghilangkan
kesialan, wabah penyakit menular, bencana ataupun musibah yang akan atau telah
datang, khususnya pada bulan safar.
Kemudian studi yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fauzi dalam
sekripsinya yang berjudul:Tradisi Tahlilan Dalam Kehidupan Masyarakat Desa
Tegalangus(analisis sosio kultural).11 Dalam skripsinya ia menjelaskan mengenai
tahlilan, dan terdapat perbedaan pendapat antara dua kubu yang berbeda sehingga
salah satu kubu tersebut tidak lagi menggunakan tahlilan dalam kehidupan
keseharianya karena itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ia juga menjelaskan
proses penyebaran islam yang di sebarka oleh Wali Songo dengan berbagai cara
sehingga dapat diterima di masyarakat namun tidak meninggalkan tradisi sebelum
Islam datang. Namun jika tradisi sebelum islam tersebut tidak sesui maka akan
diganti dengan tradisi lainnya dengan pelan-pelan.
Adapun kajian yang dilakukan oleh M.Saman Sulaiman yang berjudul
Kenduri Kematian Menurut Persepsi Dosen IAIN Sultan Thahaa Saifuddin
Jambi.12 Menurutnya taerdapat tradisi yang mengalami pergeseran, namun
berbeda dengan tradisi peringatan kematian nampakya tidak mengalami
pergeseran bahkan lebih meriah, menurutnya jika yang mengadakan para pejabat
maka tidak lebih seperti orang pernikahan karna meriah dan ada pemotongan
11
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hewan besar, dan ia mengatakan bahwa menurut ajaran NU kenduri bid`ah. Dan
menurut pengamatannya ada beberapa pihak yang tidak mau melakukan tahlilan,
adapun yang mau dengan berbagai syarat supaya mereka mau ikut dalam kenduri
tersebut. Di sini jelas terdapat pro dan kontra terhadap tahlilan di masyarakat.
Beberapa studi tentang tradisi tahlilan, khususnya tentang makanan yang
tersaji di dalamnya. Setelah dikaji secara mendalam masih terdapat kekurangan
yang khusunya berbicara tentang makanan dalam takir saat tahlilan berlangsung.
Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan sebagai penelitian lanjutan dengan
harapan hasilnya bisa memberikan kontribusi positif bagi pembaca. Studi ini
memfokuskan tentang makna gebing pada tradisi tahlilan kematian masyarakat
Jawa di desa Singkawang kecamatan Muara Bulian kabupaten Batanghari.
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BAB II
KERANGKA TEORI

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, untuk
memper mudah untuk menjalankan suatu penelitian ilmiah tertentu dibutuhkan
suatu landasan berpikir yang ilmiah pula untuk mempermudah dalam mengkaji
dan menjabarkan masalah yang akan diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian mengenai Makna Gebing Pada Tradisi Tahlilan Masyarakat Jawa di
Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian adalah sebagai berikut;

A. Kebudayaan
Menurut antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan,
tindakan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik
manusia dengan belajar.13Kata kebudayaan berasal dari kata sangsekerta
buddhaya, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal.
Demikian akal adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa. Kebudayaan adalah
suatu yang hidup dan berkembang menuju titik tertentu. Kebudayaan sebagai
keseluruhan yang kompleks, meliputi hukum, seni, moral, adat istiadat dan
kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan
dipandang sebagai warisan tradisi yang di anggap sebagai cara dan aturan hidup

13

Koentjaranigrat, Pengantar Ilmu Antropologi,(Jakarta:PT Ranika Cipta,2009)hlm.144
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manusia, seperti cita-cita, nilai dan tingkah laku. Kebudayaan juga sesuatu yang
dianggap sebagai langkah penyesuaian diri manusia kepada lingkungan
sekitarnya dan pola-pola serta fungsi dari kebudayaan itu sendiri.14 Sedangkan
menurut M.Munandar Soelaeman kebudayaan mengandung pengertian yang luas
meliputi

pemahaman

prasaan

suatu

bangsa

yang

kompleks,

meliputi

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat dan pembawaan
lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.15
Dari beberapa penjelasan di atas mengenai kebudayaan maka posisi
kebudayaan yang peneliti tulis adalah sebagai warisan tradisi dari nenek moyang
yang telah menjadi tradisi turun temurun dan sampai sekarang masih
dipertahankan yang mana jika tradisi gebing tidak lagi digunakan maka hilang
pula warisan budaya mengenai tradisi gebing di desa Singkawang.
B. Makna
Litle John mengatakan makna yang dimiliki bersama masyarakat
merupakan suatu representasi dari sebuah objek. Kejadian-kejadian atau kondisi
dari sebuah tanda. Dimana tanda digunakan untuk mendudukan atau menjelaskan
suatu yang ada dalam pikiran manusia atau masyarakat. Secara umum menurut
Litle John teori ini yang bersifat mewakili (teori representase) yaitu melihat
bahwa makna sebagai perwakilan dari sebuah objek, peristiwa atau kondisi
sebuah tanda. Aspek yang penting disini adalah referensial yaitu acuan yang

14

Suwardi Endraswara, MetodologiPenelitianKebudayaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
Universitas press,2006)hlm.04
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dimiliki arti terhadap suatu yang diwakilkannya, yang dapat menggambarkan
objek, situasi, kondisi, dan keadaan.16
C. Simbol
Simbol

berasal

dari

bahasa

Yunani

symbolon

yang

berarti

menghubungkan, menggabungkan. Simbol dapat diartikan sebagai sesuatu yang
menurut persetujuan bersama, secara natural dianggap menggambarkan yang
terkait dengan pikiran atau fakta. Simbol juga merupakan bagian terkecil yang
menyimpan sesuatu makna dari tingkah laku atau kegiatan dalam kegiatan yang
bersifat khas.17 Sehingga pada penelitian Makna Tradisi Gebing pada saat acara
Kamatian ini terdapat makanan-makanan yang dijadikan simbol seperti kelapa
yang disimbolkan menjadi gigi, dan masih ada beberapa yang dijadikan simbol
sehingga bagaimana penulis dapat mengungkapkan simbol-simbol yang terdapat
pada Gebing. Menurut spradley simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang
mengarah pada sesuatu.18 Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa
simbol adalah suatu tanda yang memberitahu kepada seseorang yang telah
mendapatkan persetujuan umum.
Dalam bukunya Rafael Raga Maran mengatakan bahwa simbol adalah
sesuatu yang dapat mengekspresikan atau memberi makna. Banyak simbol berupa
objek- objek fisik yang telah memperoleh makna kultural dan dipergunakan untuk
tujuan-tujuan yang lebih bernilai simbolik, seperti bendera dalam masa perang,
16

Dewi Fitriyanti. Skripsi Batik Dan Identitas Melayu (Studi Makna Motif Batik Jambi Di
Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi,2015,hlm. 22
17
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan,(Yogyakarta: Gadja Mada Universitas
press,2006)hlm.172
18
James P. Spradle., Metode Etnografi,(Yogyakarta: Tiara Wacana,2006) hlm. 134
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bendera musuh bisa menimbulkan rasa benci dan amarah yang hebat. Ada juga
simbol berupa barang sehari-hari yang memberikan arti khusus.19Jadi simbol
adalah suatu tanda yang memberikan gambaran mengenai suatu pristiwa seperti
janur kuning yang menggambarkan adanya suatu hajatan.
D. Pengertian Tradisi
Tradisi adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi
kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia
dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.20
Suatu bentuk tradisi akan mengalami perubahan, dimana perubahan itu
dapat di lihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dapat di lihat dari
banyaknya penganutnya dan pendukungnya, berbeda jika di lihat secara kualitatif
di lihat dari kadar tradisi. Selain itu perubahan tradisi disebabkan banyaknya
tradisi dan bentrok antara tradisi yang satu dengan tradisi lainya.
E. Pengertian tahlilan
Tahlil berasal dari kata hallala, yuhalilu, tahlilan, artinya membaca
kalimat la illaha illallah. Menurut Muhammad Idrus Ramli, tahlilan adalah
tradisi ritual yang komposisi bacaanya terdiri dari beberapa ayat al-Qur`an,
tahlilan, tasbih, tahmid, sholawat dan lain-lain. Bacaan tersebut dihadiahkan
kepada orang-orang yang telah wafat. Hal tersebut kadang dilakukan secara

19

Rafael Raga Maran,Manusia dan Kebudayaan:dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar.(Jakarta:
Rineka Cipta,2007)hlm.
20
Koentjaranigrat, dkk, Kamus Antropologi Budaya,(Jakarta: progres,2003)hlm.2
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bersama-sama dan kadang pula dilakukan secara sendiri.21 jadi tahlilan
merupakan suatu tradisi yang bertujuan mulia,yang bermaksud agar selalu
diberikan keselamatan.
F. Pengertian Masyarakat
Menurut koentjaraningrat, masyarakat adalah memang sekumplan manusia
yang saling bergaul atau secara ilmiahnya di sebut berinteraksi.

22

oleh karena itu

manusia itu hidup bersama-sama. Masyarakat juga memiliki bentuk yaitu:
a. Masyarakat tradisional
Adalah masyarakat yang kehidupanya masih banyak dikuasai oleh adat
istiadat lama. Adat istiadat merupakan suatu aturan yang sudah mantap dan
mencakup segala konsepsi budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan
manusia dalam kehidupan sosialnaya.
Menurut

Soejono

Soekanto,

gemeinschaft

adalah

masyarakat

tradisional yang memiiki hbungan personal yang dekat pada kelompok atau
komunitas yang kecil. Gemeinschaft sering di sebut dengan paguyuban.
Paguyuban memiliki beberapa tipe:
1) Paguyuban karena ikatan darah
2) Paguyuban karena tempat
3) Payuyuban karena jiwa-pikiran23

21

Muhammad Idrus Ramli, Membedah Bid`ah dan Tradisi dalam Persepektif Ahli Hadist dan
Ulama Salafi,(surabaya: khalista,2010)hlm.58
22
Koentjaraningrat, pengantar ilmu antropologi,(Jakarta: rineka cipta,1990)hlm.144
23
Soejono soekanto, sosiologi suatu pengantar,(jakarta PT Rajagrafindo persada,2007)hlm.118
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b. Masyarakat modern
Adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi
nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini,
masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Karena
telah mengalami perubahan dalam perkembangan zaman. perubahan ini bisa
terjadi sebagian karena telah masuknya bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
G. Fungsionalisme Struktural
Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Yang
diartikan sebagai segala kegiatan yang di arahkan kepada pemenuhan
kebutuhan. Menurut parsons terdapat empat syarat mutlak supaya termasuk
masyarakat yang dapat berfungsi yang di beri nama AGIL adalah singkatan
dari Adabtation(Adabtasi) yaitu di mana masyarakat dapat bertahan dan
menyesuaikan lingkungan dengan dirinya,Gool Attainment (percapaian
tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan mencapai
tujuan-tujuan yang harus dicapai), Integration(integrasi) yaitu masyarakat
harus dapat mengatur hubungan antara komponen-komponen agar dapat
berfungsi secara maksimal), Latency(pemelihara pola-pola yang sudah ada)
yaitu masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki dan memperbaharui
baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang dapat
mempertahankan motivasi-motivasi itu.24

24

Raho Bernard,Teori Sosiologi Modren,(jakarta: Prestasi Pustaka,2007),hlm.53
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.
Dengan model pendekatan deskriptif.25 Yang dilakukan untuk menjelaskan segala
sesuatu dengan cara menggambarkan secara sistematis dari situasi. Penelitian ini
dilakukan dengan model studi kasus.
Dimana metode ini memberikan peluang kepada peneliti untuk menelaah
secara mendalam, detail dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti,
problem atau menyediakan informasi tentang kondisi kehidupan masyarakat.
Pengambilan

data

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

wawancara,observasi, rekaman, dan dokumentasi.
B. Lokasi Penelitian
Fokus lokasi tempat penelitian ini di desa Singkawang kecamatan Muara
Bulian kabupaten Batanghari, adapun alasan peneliti memilih lokasi ini
dikarenakan masyarakat setempat masih mempertahankan budaya atau tradisi
yang telah diwariskan nenek moyang. Selain itu jarak lokasinya mudah di
jangkau tidak terlalu membutuhkan biaya dan waktu yang lumayan lama
sehingga memungkinkan peneliti menjadi efisien.

25

Sanafiah Faisal. Format-format Penelitian Sosial.(Jakarta: PT.Grafindo Persada,2010).hlm. 20
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C. Subjek Penelitian
Subjek penelitan adalah sesuatu yang ada pada orang/individu atau
kelompok yang menjadi unit atau kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan purposie sampling adalah teknik pengumpulan sempel
sumber data dengan pertimbangan tertentu.26 Orang tersebut yang dianggap
paling

mengetahui

tentang

apa

yang

diharapkan,

sehingga

dapat

mempermudah peneliti menjajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Penelitian ini perlu menggunakan beberapa metode untuk memperoleh
hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Jenis penelitian yang diperoleh dengan
penelitian lapangan yaitu dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian yang
dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai adat
yang dilakuan oleh subyek penelitian mengasilkan data deskripsi berupa informasi
lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu serta objek yang diamati
secara langsung peneliti. Penelitian ini berfokus pada makna gebing pada tradisi
tahlilan masyarakat jawa di desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari,yang dimana mereka menggangap bahwa gebing adalah
sesuatu yang sakral dan wajib disajikan pada saat acara tahlilan kematian. Dalam
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan

penelitian, penulis

mengunakan dua jenis data yaitu;
26

Suwardi Endaswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press,2006).hlm.206
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Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat baik
dilakukan dengan wawancara, observasi mengeni makna gebing di desa
Singkawang. Adapun yang menjadi data primer penelitian ini adalah data pokok
yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang telah dirinci
sebagai sub-sub untuk mendapatkan jawaban setelah penelitian dilakukan.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulakan oleh orang
yang berfungsi mendukung peneliti bisa berbentk dokumen, buku, hasil
pengamatan, majalah, hasil dari dokumen pribadi dan dokumen-dokumen resmi27
yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini.
2. Sumber Data
Dalam hal ini peneliti menentukan sumber data untuk penelitian
berdasarkan kemampuan peneliti untuk mengungkap suatu peristiwa secara
subjektif dan menerapkan informan yang sesuai agar mendapatkan data yang
kongkrit.
Peneliti menggunakan sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan
orang-orang yang diamati atau pun diwawancarai. Dalam hal ini sumber data dari
penulis ada dua bagian yaitu sumber data berupa manusia, dokumen berupa foto
yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Sumber data adalah subjek
dimana data yang dapat diperoleh.
1). Sumber data berupa manusia, yaitu pemengku adat, pemangku desa
27

Lexy
J.
Maleong,
Metodologi
Rosadakarya,2014)hlm.159

Penelitian

Kualitatif,

(Bandung:PT

Remaja
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serta masyarakat dengan cara wawancara.
2). Dokumen berupa foto penelitian.
E. Prosedur Pengumpulan Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif (penelitian
lapangan). Metode yang digunakan tentang makna yang terkandung pada
gebing saat acara tahlilan suku Jawa di desa Singkawang. Beberapa metode
yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut;
a) Observasi
Observasi dilakukan secara langsung dilapangan. Dalam hal ini
peneliti melakukan pengamatan pada bahan-bahan gebing di luar tahlilan,
dalam observasi ini peneliti hanya memiliki satu fungsi sebagai mengadakan
pengamatan, tentang benda-benda atau bahan-bahan yang digunakan dalam
tradisi gebing. Dalam hal ini peneliti sebagai nonpartisipan,artinya peneliti
hanya melakukan satu fungsi yaitu hanya mengadakan pengamatan.28
b) Wawancara
Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara secara
mendalam. Peneliti mengkondisikan melakukan wawancara dengan situasi
yang nyaman dan akrab sehingga informan dapat leluasa menyampaikan
jawabannya. Dalam melakukan wawancara terhadap informan peneliti tidak

28

Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja
Rosadakarya,2000)hlm.174
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menggunakan waktu khusus, melainkan menggunakan waktu luang para
informan. Beberapa informan diwawancarai peneliti secara tidak sengaja
baik tempat maupun waktu. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan data
atau informasi yang lengkap mengenai makna dan fungsi gebing.
Disini peneliti menggunakan pedoman yang dibuat oleh peneliti
sendiri. Pedoman ini dibuat sedemikian rupa dan dapat dipahami betul oleh
peneliti, sehingga pedoman tersebut dapat dipergunakan semaksimal
mungkin. Disini peneliti mengunakan teknik wawancara semi tersetruktur,
yaitu dimana pewawancara tidak mengikuti deretan jadwal pertanyaan tetapi
melihat bagaimana narasumber menjawab secara leluasa dan terkesan akrab
mengenai permasalahan, sehingga pewawancara dapat menemukan suatu
permasalahan baru. Pedoman hanya sebagai acuan utama sehingga fokus
pada inti permasalahan.
Wawancara yang di gunakan peneliti adalah jenis wawancara
pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan
pewawancara memiliki garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan
menjurus ke inti pertanyaan. Wawancara digunakan untuk melengkapi data
mengenai makna gebing di desa Singkawang

dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan terhadap penduduk asli desa Singkawang.
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c) Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film dan hasil
record, dokumen ini digunakan sebagai sumber yang setabil, karya dan
mendorong sebagai bukti untuk pengujian.29
Dalam peneltian ini peneliti mengambil dokumen atau arsip serta
foto-foto dalam kajian yang berhubungan dengan gebing. Peneliti
menggunakan arsip pemerintahan desa Singkawang untuk menggungkap
data profil dan potensi yang dimiliki desa. Peneliti mendapatkan data serta
foto sebagai bukti dokumentasi.
F. Analisis Data
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori, dan satuan uraian besar. Data yang terkumpul yang
terdiri dari catatan lapangan, foto, serta dokumen.30 Menurut Bogdan
&Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah satuan yang
dapat dikelola, dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari
kemudian dapat diceritakan kepada orang lain.31Data ini diperoleh dari
sesepuh masyarakat yang ada disekitar desa Singkawang, serta masyarakat
yang dianggap mempunyai pengetahuan mengenai tradisi gebing.
29

Lexy
J.
Maleong,
Metodologi
Penelitian
Kualitatif,
(Bandung:PT
Remaja
Rosadakarya,2000)hlm.200
30
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2012). Hlm. 215
31
Lexy
J.
Moleong,Metodologi
Penelitian
Kualitatif,(Bandung:
PT.Remaja
Rosdakarya,2014).Hlm.248
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Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif
kualitatif yang dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang
berupa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kategori, tidak berupa angkaangka. Dalam hal ini terdapat empat tahap analisis data yaitu;
a) Analisis Domain
Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari
pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat pada
catatan lapangan, yang terdapat pada buku lampiran.32 Dalam hal ini
dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum. Dan
relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu pokok
permasalahan.33 Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis
data yang di peroleh dari tempat penelitian mengganai makna gebing
pada tradisi tahlilan di desa Singkawang kecamatan Muara Bulian
kabupaten Batanghari.
b) Analisis Taksonomi
Setelah selesai analisis domain, peneliti memulai penelitian secara
mendalam dengan memilih beberapa atau satu domain budaya untuk
diteliti secara cermat, maka dilakukan pengamatan dan wawancara
terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

32

Lexy
J.
Moleong,metodologi
Penelitian
Rosdakarya,2014).Hlm.149
33
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Widyatama,2006)hlm215

Kualitatif,(Bandung:

PT.Remaja

Kebudayaan,,(Yogyakarta: Pustaka

23

Setelah menemukan fokus yang akan diteliti dengan mencari domain
yang lebih besar yang dapan dimasukan sebagai sub bagian dari
domain yang sedang di analisis, kemudian membentuk taksonomi
secara lengkap.
c) Analisis Komponen
Setelah melakukan analisis domain dan analisis taksonomi makan
akan mendapat data yang lebih terfokus, dari data yang diperoleh dari
wawancara dan pengamatan secara mendalam akan mendapatkan data
hasil wawancara terpilih yang akan dimuat kedalam catatan lapangan.
Dalam analisi komonen akan mendapatkan paradigma lengkap
mengenai penelitian.
d) Analisis Tema
Dari domain-domain terpilih maka akan dianalisis secara
mendalam untuk mendapat data yang akurat, dan juga mencari
gambaran yang luas mengenai objek dengan mendeskripsikan secara
mendalam mengenai domain yang terpilih dan juga meliputi
peninjauan terhadap budaya dan pernyataan yang disampaikan secara
keseluruhan. Untuk menghubungkan domain-domain yang ada.
Analisis

ini

digunakan

untuk

memberikan

suatu

pandangan

menyeluruh tentang makna gebing pada saat acara tahlilan khususnya
tahlilan kematian.
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G. Triangulasi Data
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan cara:34
1. Triangulasi Teknik
Teknik ini digunakan untuk pengecekan kebenaran data
dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya hasil wawancara dicek dengan observasi,
dokumentasi dan wawancara.
2. Triangulasi Waktu
Waktu juga berpengaruh terhadap kebenaran data, sehingga
waktu yang tepat ialah pada saat narasumber sedang tidak ada
kegiatan, sebaiknya pagi atau sore hari.
Jadi Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu membaca,
mempelajarai dan menelaah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara
dan hasil observasi yang terkmpul data-data lainya. Langkah kedua,
mereduksi data secara keseuruhan dari data yang telah dibaca, dipeajari, dan
di telaah agar dapat dikategorikan sesuai tepe masing-masing data. Dan
selanjutnya akan di tulis dalam bentuk laporan dari hasil yang diperoleh
secara deskriptif analisi, yaitu penyajian dalam bentuk tulisan yang
menerangkan apa adanya sesuai dengan apa yang di peroleh peneliti.

34

Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2006). Hlm. 174
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Tabel.3.1.
Jadwal Penelitian
BULAN
no

kegiatan

Sep-18
1

1.

Pengaju
an judul

2.

Proposal
dan
pengaju
an dosen
pembim
bing

3.

Bimbing
an dan
Perbaika
n
Proposal

4.

Penguru
san Izin

5.

Seminar
Proposal
Dan
Perbaika
n

6.

Pengesa
han dan
Izin
Riset

7.

Pelaksan
aan riset

8.

Verivika
si dan
Analisis
Data

9.

Konsulta
si
Pembim
bing

10.

ACC
Skripsi

11.

Agenda
Skripsi

2

Okt-18
3

4

1

Nov-18

2

3

4

1

√

√

√

√

2

Des-18
3

4

1

2

Jan-19
3

4

1

2

Feb-19
3

4

Maret-19

1

2

3

4

1

√

√

√

√

√

2

3

April-19
4

1

√

√

2

3

Mei-19
4

1 2 3 4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Desa Singkawang
Sebelum terbentuknya desa Singkawang dahulunya desa Singkawan dan
desa Kilangan masih menyatu, desa Kilangan merupakan pusat permukiman
penduduk yang telah ada sejak masa kolonial Belanda di sekitar tahun 1800an. Dengan berjalanya waktu semakin berkembangnya zaman dan jumlah
penduduk, maka sekitar tahun 1983 desa Kilangan dan desa Singkawang
megalami pemecahan karena jumlah penduduk yang kian meningkat. Nama
Singkawang sendiri diambil dari nama pohon yang pada awalnya banyak
sekali ditemui dan buahnya dapat digunakan menjadi sayuran oleh masyarakat
di sekitar daerah setempat di masa awal-awal terbentuknya pemukiman, nama
pohonya yaitu biasa di sebut dengan pohon Singkawang.35
Desa Singkawang setelah mengalami pemekaran maka seiring berjalannya
waktu desa Ini Semakin Berkembang, penduduknya semakin banyak dan telah
dipilih kepala desa serta adanya kelurahan Singkawang dan penduduk asli
yang menempati wilayah desa ini adalah suku Batin IX yang menetap dan
secara perlahan membuka diri untuk menerima peradaban luar. Seperti awal-

35

Hasil Wawancara Bapak sukardi (9 Februari 2019.12:00 WIB)
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awal masuknya penduduk Jawa di desa Singkawang pada tahun 1979 mereka
masuk ke desa dengan tujuan merantau36 dengan tujuan untuk bekarja, didesa
Singkawang awal-awal orang Jawa ke desa mereka hidup dengan membuka
lahan kosong dan bercocok tanam, lama kelamaan orang Jawa banyak
berdatangan dan membuka lahan hingga sekarang mereka menjadi petani dan
ada juga yang bercocok tanam. Mereka berpindah kedesa Singkawang karena
rata-rata di kehidupan tempat asalnya susah mencari nafkah dan cenderung
mengalami kemiskinan, setelah masyarakat jawa berpindah ke desa
Singkawang mereka memulai dengan pembukaan lahan kosong di desa.
Seiring berjalanya waktu masyarakat Jawa mulai berkembang dan saling
bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Sehingga terbentuk kerukunan
satu sama lain. Seperti saat sekarang ini telah banyak penduduk Jawa yang
menempati sebagian besar wilayah desa Singkawang dan menyebarkan
budaya Jawa kepada penduduk setempat. Selaras dengan penuturan kades
setempat yang bernama Bapak Sukar:
“Desa ini termasuk desa tua yang awalnya merupakan persatuan
antara desa Kilangan dan desa Singkawang, seiring berjalanya
waktu maka desa kilangan dan desa Singkawang dipisahkarena
semakin banyaknya penduduk di desa. Desa ini berpenduduk asli
Batin IX dan lama kelamaan membuka diri untuk masyarakat
pendatang, dan seperti yang bisa kita lihat saat ini sebagian
wilayah di tempati oleh suku Jawa, suku Jawa di sini juga sudah
ada sejak dimana desa Kilangan dan desa Singkawang masih
36

Marantau adalah perginya seseorang diri dari tempat asal dimana ia tumbuh besar ke wilayah
lain
untuk
menjalani
kehidupan
atau
mencari
pengalaman.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/merantau. 04 Maret 2019. 09:19 WIB
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menyatu, bisa di bilang penduduk jawa di sini telah ada jauh
sebelum desa ini dimekarkan mejadi nama desa Singkawang yang
berasal dari nama pohon yang awalnya banyak dijumpai di daerah
desa Singkawang.”
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa desa
Singkawang berasal dari nama pohon sialang yang pada awal pembentukan
pemukiman banyak sekali dijumpai, sehingga masyarakat setempat sepakat
untuk mengunakan nama pohon tersebut sebagai nama desa. Dan sekarang
desa Singkawang telah berkembang terutama di sepanjang jalan desa
Singkawang, setelah dibentuknya kepala desa dan adanya kelurahan desa ini
semakin maju mayoritas penduduk desa Singkawang bermata pencarian
sebagai petani. Suku yang mendiami desa Singkawang yaitu suku Jawa, suku
Melayu dan lain-lain. Dengan komposisi penduduknya yaitu suku Jawa 650
jiwa, suku Melayu 417 jiwa, lain-lain 203 jiwa. Dengan komposisi tersebut
maka mayoritas masyarakat desa Singkawang yaitu masyarakat Jawa.
2. Letak Geografis Desa Singkawang
Desa Singkawang merupakan bagian dari kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari. Desa ini berada pada ketinggian 84 m dpl yang
menunjukkan daerah ini berada dataran rendah dengan kondisi lahan yang
cukup datar dan beberapa bagian yang sedikit bergelombang.
Sebelah Utara

: Desa Kilangan dan Pompa Air/Bajubang

Sebelah Timur

: Desa Mekar Jaya dan Desa Bungku

Sebelah Selatan

: Desa Jebak dan Kelurahan Sridadi
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Sebelah Barat

: Desa Kilangan

Perjalanan menuju desa ini dapat ditempuh dengan kendaraan beroda dua
maupun beroda empat tanpa kendala berarti karena seluruh jalan yang dilewati
mulai dari ibu kota kabupaten hingga ke desa telah diaspal. Jalan masuk
menuju desa ini terletak di km 5 pada sisi kanan badan jalan Propinsi yang
menghubungkan kota Muara Bulian Palembang via Tempino. Jarak dari desa
Singkawang dengan pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Jarak ibu kota Kecamatan

: 10 Km

b. Jarak ibu Kota Kabupaten

: 10 Km

c. Jarak ibu Kota Provinsi Jambi

: 71 Km ditempuh sekitar 90

menit dari pusat desa.

Secara geografis desa Singkawang mengelilingi wilayah hutan raya
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Seperti di Provinsi Jambi desa Singkawang
memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.
3. Penduduk
Jumlah penduduk desa Singkawang berdasarkan data pada tahun 2018
berjumlah 1270 jiwa yang terdiri dari jumlah kepala kluarga sebanyak 324
KK. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 653 jiwa dan perempuan sebanyak 617
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jiwa. Mengenai kondisi selengkapnya penduduk desa Singkawang dapat
dilihat pada tabel berikut:37
Tabel .4.2.
Jumlah Penduduk desa Singkawang

No

Jenis Kelamin

Keterangan

1

Laki-laki

653 Jiwa

2

Perempuan

617 Jiwa

Jumlah

1270 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk desa Singkawang menunjukan
bahwa

penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan penduduk

perempuan. Di desa Singkawang sama halnya pada pedesaan lainya yang
mana masih menjunjung tinggi nilai-nila kebersamaan serta hubungan baik
antar sesama masyarakat. Seperti gotong royong, musyawarah dan tolong
menolong antar masyarakat setempat.

37
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4. Sarana dan Prasarana
a) Trasportasi
Desa singkawang dapat dicapai dengan kendaraan umum namun hanya
sampai batas kota muara bulian, karena tidak ada angkutan umum yang masuk
ke desa Singkawang. Desa Singkawang mayoritas menggunakan kendaraan
pribadi jika ingin keluar-masuk desa. Mayoritas masyarakat desa Singkawang
memiliki jenis kendaraan roda dua.
b) Kesehatan
Akses terhadap sarana kesehatan di desa Singkawang sebenarnya tergolong
mudah. Menurut catatan dokumen terdapat 2 balai pelayanan masyarakat dan
terdapat 2 bidan desa. Sehingga jika di lihat dari aspek kesehatan masyarakat
desa tidak mengalami kesulitan jika sewaktu-waktu ingin berobat.
c) Sarana Pendidikan
Pendidikan Pemerintah telah menyediakan 1 (satu) gedung Sekolah Dasar
untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi masyarakat di desa Singkawang.
Menyadari pentingnya arti pendidikan masyarakat desa ini telah pula
berswadaya dan saat ini telah dibantu pemerintah untuk membangun gedung
Madrasah setingkat Sekolah Dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang
saat ini memiliki 6 orang tenaga pengajar dan 79 orang murid. Untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masyarakat desa ini
menyekolahkan anak-anaknya keluar desa. Selain SD didesa Singkawang

32

telah terdapat satu TK, oleh sebab itu banyaknya tamatan yang hanya sebatas
SD. Jika masyarakat desa Ingin sekolah atau melanjutkanya harus keluar dari
desa Singkawang, biasanya mereka setelah lulus SD akan melanjutkan SMP
atau tidak jarang yang mondok, begitu juga yang ingin lanjut ke jenjang SMA
maka mereka biasanya sekolah di kecamatan ataupun di kota.
5. Kondisi sosial budaya
a) Agama
Masyarakat desa Singkawang sebagian besar penduduknya beragama
Islam yang berjumlah 1263, dan yang 7 jiwa merupakan agama kristen.
Aktivitas dan kehidupan masyarakat desa Singkawang sangat tentram aman
dan damai, walaupun terdapat beberapa penduduk non Islam tetapi masih bisa
hidup secara damai. Begitupun yang beragama Islam di desa Singkawang
memiliki kesadaran yang baik mengenai tempat peribadahan. Hal tersebut di
tunjukan dengan kegiatan sholat berjamaah di setiap tempat ibadah seperti
masjid dan mushola/langgar yang cukup ramai yang didatangi oleh
masyarakat setempat. Selain itu juga banyak masyarakat yang rutin mengikuti
pengajian ataupun yasinan, seperti yasinan ibu-ibu, bapak-bapak serta
pemuda-pemudi dan ada juga pengajian yang di lakukan antar kluarga yang
ada di desa Singkawang.
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Tabel.4.3.
Jumlah Tempat Ibadah
No

Tempat Ibadah

Keterangan

1

Masjid

3

2

Mushola/langgar

4

Jumlah

7

Desa singkawang memiliki 3 masjid dan 4 mushola/langgar. Masjid yang
tedapat di desa Singkawang ini terbuat dari semen berlantaikan keramik
dengan lokasi yang cukup besar.
b) Budaya
Pada bidang kebudayaan masyarakat desa Singkawang masih sangat
menjunjung tinggi nilai budaya masing-masing etnis, seperti suku Jawa yang
masih mempertahankan budaya yang telah dibawa oleh orang-orang terdahulu.
Hal ini dapat dilihat saat acara tahlilan kematian berlangsung, saat tahlilan
kematian berlangsung setiap yang datang setelah pembacaan doa untuk si
mayit maka setelah itu akan dibawakan buah tangan untuk masing-masing
orang yang datang pada acara tahlilan yang masyarakat setempat menyebutnya
dengan takir. Pada takir orang meninggal akan berisikan makanan yang hanya
ada saat tahlilan kematian saja.
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c) Perekonomian
Berdasarkan data yang diperoleh dari desa Singkawang banyak ditemukan
garis kemiskinan. Dilihat dari aspek pendidikan, sebagian besar penduduk
desa Singkawang hanya tamatan SD dan sederajad bahkan ada yang tidak
tamat SD. Tetapi seiringnya dengan berdirinya beberapa prasarana pendidikan
masyarakat Singkawang sekarang tidak sedikit yang tamatan SMP dan sedrajad
bahkan ada yang sampai Perguruan tinggi. Sebagian besar masyarakat desa
Singkawang bermata pencarian sebagai buruh tani. Mata pencarian masyarakat
desa Singkawang merupakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk
melangsungkan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian banyak mata
pencarian yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Singkawang diantaranya
sebagai berikut:38
Tabel.4.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Desa
Singkawang

38

No

Matapencaharian

Keterangan

1

Pegawai Negeri Sipil

8

2

Swasta

148

3

Pedagang

49
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4

Petani

402

5

Buruh Tani

250

Jumlah

857

Masyarakat desa Singkawang sebagaimana tertera pada tabel diatas
menunjukan berbagai macam profesi mata pencaharian di desa Singkawang
dan presentasi penduduknya hanya 857 jiwa, sebagian besar penduduk desa
Singkawang berprofesi sebagai petani hanya sedikit yang berprofesi sebagai
pegawai negeri sipil, ini dilatar belakangi karena banyaknya warga desa
singkawang yang mayoritas berpendidikan hanya sampai jenjang sekolah
dasar.
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KEPALA DESA
SUKARDI

SEKRETARIS DESA
AHMAD SYAHRONI

KAUR UMUM DAN
PERENCANAAN

KAUR KEUANGAN
SALIPAH YUSNITA

LINDA WATI
KASI PEMERINTAHAN

KASI KESEHATAN

PARWOTO

ROMA IRAWAN SP
STAF KAUR
TUGI ANTONO

KADUS I
JONI

KADUS II
SURWANTO
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B. Hasil Dan Pembahasan
1. Sejarah Tradisi Gebing pada saat Tahlilan Kematian di Desa
Singkawang

Gebing merupakan makanan tradisional dari suku jawa, yang di bawa oleh
suku jawa yang merantau hingga didesa Singkawang, pada awalnya gebing
belum dikenal meluas didaerah setempat karena penduduk jawa yang masih
minoritas, tepatnya gebing dibawa oleh penduduk jawa ke desa Singkawang
pada tahun 1979, dan pada saat itu masih banyak penduduk asli setempat dari
Batin IX, namun lama kelamaan penduduk jawa semakin banyak yang
disebabkan oleh banyaknya penduduk jawa yang merantau dan berkembang
pesat hingga sekarang. Pada saat itu setiap dari suku jawa yang meninggal
dunia maka suku tersebut menyajikan masakan yang hanya ditemui pada saat
acara kematian, pada saat itu hanya sedikit yang menyajikan gebing pada saat
acara kematian yang disebabkan masyarakat setempat belum mengenal
makanan tersebut, berawal dari beberapa keluarga yang menyajikan gebing
merambah ke masyarakat-masyarakat setempat yang ikut menyajikan Gebing,
dari sana lah Gebing di kenal hingga sekarang di desa Singkawang dan
Dijadikan makan wajib namun hanya pada saat acara kematian saja.
Gebing adalah makanan yang diharapkan sebagai bekal atau doa bagi
keluarga yang ditinggalkan semoga yang meninggal akan mendapat tempat
yang terbaik disisi Allah SWT, dan sebagai pertolongan di akhirat agar tidak
mendapatkan siksa yang pedih. Gebing disajikan saat sesudah pembacaan doa
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pada tahlillan, menurut masyarakat setempat gebing tidak boleh ditingalkan
dikarenakan gebing merupakan syarat yang harus dipenuhi pada saat acara
tahlillan kematian dan juga apa bila Gebing tidak disajikan atau terlupakan
maka akan mendapatkan mara bahaya bagi keluarga yang ditinggalkan,
mereka percaya bahwa gebing akan membawa kebaikan dan pertolongan
selain amal yang ia bawa semasa hidup. Menurut orang jawa setempat Gebing
dan tahlillan tidak dapat dilepaskan karena saling berhubungan.
Tahlilan merupakan budaya islam, sedangkan gebing merupakan sebuah
tradisi masyarakat jawa sendiri, karena orang-orang Jawa sendiri meyakini
bahwa semua tradisi yang dilakukan mereka akan memiliki makna serta
memiliki tujuan masing-masing untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Oleh sebab itu gebing tidak boleh dilupakan ataupun ditinggalkan karena
telah menjadi sesuatu keharusan yang telah diajarkan dari nenek moyang
terdahulu agar setiap ada orang yang meninggal diharuskan menyajikan
Gebing pada Saat acara tahlilan. Oleh sebab itulah penduduk desa
Singkawang tetap menyajikan gebing hingga sekarang karena gebing memiliki
makna dan simbol, karena orang Jawa percaya bahwa gebing merupakan bekal
bagi yang telah meninggal untuk menuju keridhoan bertemu dengan Allah
SWT.39

39

Hasil wawancara Mbah Sarmi selaku masyarakat Desa Singkawang (10 Februari 2019. 09.35
WIB)
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Sebagaimana yang dapat kita lihat kisah atau latar belakang dari tradisi
gebing tersebut dalam hal ini di kemukakan oleh Mbah Sarmi tentang gebing
bahwa:
“Asal-usol Gebing berawal seko wong Jowo asli seng mangon
pertama nang deso Singkawang iki. Wong-wong iku lah seng gowo
pertama tradisi gebing meng deso Singkawang, tepate yo kurang
lebih 40 tahunan seprene. Sejak jaman iku lah wong-wong kenal
gebing sebagai syarat takir tahlilan kematian”.

Terjemahannya
“Asal-usul gebing berasal dari orang Jawa asli yang bertempat
tinggal pertama di desa Singkawang ini. Orang-orang itulah yang
pertama membawa tradisi gebing ke desa Singkawang, tepatnya
kurang lebih sekitar 40 tahun yang lalu. Sejak jaman itu lah orangorang kenal gebing sebagai Syarat takir tahlilan kematian.

Dari informen di atas bahwasanya tradisi gebing sudah ada sejak 40 tahun
yang lalu atau sekitar tahun 1979, yang berasal dari penduduk pendatang dan
kemudian menetap di desa Singkawaang Kecamatan Muara Bulian kabupaten
Batanghari sampai saat ini. Selain itu juga mengapa tradisi ini masih kerap di
sajikan karena merupakan budaya masyarakat Jawa yang bermukim hampir
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diseluruh wilayah desa Singkawang dan tidak terlepas dari unsur kepercayaan
masyarakat. Budaya-budaya masyarakat Jawa yang senantiasa merupakan bentuk
kebiasaan dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur-leluhur penduduk Jawa.
Kebiasaan masyarakat jawa melakukan tradisi gebing dalam tahlilan Kematian
merupakan kepercayaan akan makna dan simbol yang terkandung di dalam dan
sebagai wujud kehormatan terhadap peningalan-peninggalan leluhur pada zaman
dahulu. Terdapat simbol-simbol pada gebing salah satunya kelapa yang
disimbolkan sebagai gigi, yang dimana mereka mempercayai bahwa itu memang
benar. Di Desa Singkawang sendiri penduduknya bukan hanya suku Jawa saja
yang bertempat tinggal di desa Singkawang namun juga ada suku lainya seperti
suku Melayu, suku Kerinci dan juga suku Batak, uniknya disini seperti seleyaknya
suku Jawa mereka menggunakan Gebing pada saat cara tahlilan kematian
walaupun mereka tidak mengetahui makna yang terkandung pada Gebing, tetapi
mereka menggunakanya sebab gebing merupakan tradisi yang turun-temurun dan
juga menunjukan penghormatan kepada leluhur serta serta menjadikan identitas
budaya lokal setempat. Menurut Mbah Sarmi tradisi gebing di desa Singkawang
Kabupaten Batanghari wajib di sajikan karena gebing mempunyai makna dan
simbol di dalamnya. Gebing berisikan doa-doa keselamatan dan keberkahan
kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang meninggal sehingga mendapat selamat
sampai bertemu Allah SWT.”
Selain Informan Mbah Sarmi terdapat juga informan yang lainya yang
mengtahui mengenai Tradisi Gebing , seperti yang di ungkapkan oleh Mbah Inah
bahwa:
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“Wes dadi kebiasaan turun temurun nang kalangan masyarakat
Jawa seng mangon neng deso Singkawang, bahwa setiap eneng
acara Tahlilan kematian pasti yo jerone takir di wei Gebing
karena sebagai syarat kango wong seng ninggal.”40
Terjemahanya:
“Sudah jadi kebiasaan turun temurun di kalangan masyarakat
Jawa yang bertempat tinggal di desa Singkawang, bahwa setiap
ada acara tahlilan kematian pasti di dalam takir diberi Gebing
karena sebagai syarat untuk orang meninggal.”

Dari infoman di atas penulis berkesimpulan bahwa suatu tradisi harus
dilakukan karena sebagai warisan turun temurun dari leluhur dan telah menjadi
ketentuan masyarakat setempat mempercayai jikalau melalukan sebuah tradisi
maka akan terhindar dari bala’ atau marabahaya. Selain itu juga orang jawa sangat
menghormati arwah orang yang meninggal dunia, trutama kalau oarang yang
meningal adalah keluarganya. Sehingga jalan terbaik untuk menolongnya yaitu
dengan melakukan tahlilan dengan mengirim doa-doa yang pahalanya
dihadiahkan kepada orang yang meninggal serta di berikan juga semacam
makanan yang bernama Gebing yang nantinya diharapkan dapat menolong atau
menyelamatkan arwah orang yang meninggal.

40

Hasil wawancara Mbah Inah (17 februari 2019.17:00 WIB)
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2. Faktor Gebing Masih Disajikan Hingga Sekarang Di Desa
Singkawang
Tradisi gebing ini dilakukan oleh keluarga yang terkena musibah yaitu
kematian. Adapun alasan masyarakat desa Singkawang kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari masih mempertahankan tradisi gebing ini yaitu sebagai
tanda penghormatan terakhir dan sebagai bekal terakhir yang dapat di lakukan
oleh anggota keluarga untuk anggota yang telah meninggal. Selain itu tradisi ini
dilakukan untuk menunjukan bahwa tradisi ini masih di jaga dan dilestariakan dan
juga karena gebing diangap memiliki arti pada setiap makanan yang merupakan
dari simbol-simbol. Karena menurut Masyarakat Jawa

apabila mereka tidak

melakukan adat istiadat tersebut maka akan diangap oleh masyarakat jawa sebagai
orang yang tak wajar, bahkan akan mendapat celaan dari penduduk sekitar.
a) Tanda Penghormatan Terakhir dari Anggota Kluargga
Gebing dipercaya bahwa dapat mendatangkan kebaikan untuk yang
meninggal agar dapat bertemu allah, gebing merupakan sebuah makanan
tradisional yang disajikan oleh keluarga yang meninggal dan masyarakat
setempat. Selain doa yang dipanjatkat para agota keluarga serta sanak saudara
masyarakat singkawang juga percaya bahwa Gebing juga sebagai kepercayaan
yang di percaya oleh masyarakat desa Singkawang sebagai bekal untuk
melalui segala rintangan dan akan memberikan keselamatan untuk menghadap
Allah SWT.
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Berdasarkan alasan di atas, maka inilah yang menjadi alasan masyarakat
masih mempertahankan tradisi gebing hingga masih sampai saat sekarang ini.
Karena tradisi ini memiliki peran yang begitu penting. Selain itu juga sebagai
penguat kerukunan antar tetangga karena diadakan tradisi tahlilan dan saling
bertemu antar tetanga dan membicarakan apakah yang meninggal masih
memiliki tangungan dunia yang ditinggalkan atau tidak dan keluarga meminta
maaf atas nama yang orang yang meninggal agar dimaafkan segala kesalahan
di semasa hidup selain itu tahlilan diadakan untuk mengirim doa kepada yang
meningga.
Gebing ini merupakan salah satu masakan tradisional dari suku Jawa,
namun bedanya gebing hanya disajikan pada saat acara kematian sedangkan
pada acara tahlilan lain gebing tidak disajikan, gebing juga sebagai pertanda
antara takir kematian atau bukan, menurut orang Jawa gebing ini tidak boleh
dilupakan atau ditinggalkan karena merupakan syarat wajib. Jika sampai
terlupakan mereka percaya bahwa yang meninggal tidak akan tenang dan akan
masuk kedalam mimpi.
Bukti bahwa Gebing diyakini memiliki makna yang terkandung ialah
adapun beberapa masyarakat desa Singkawang yang bukan keturunan Jawa
ikut melakukannya, ini sebagai bukti bahwa gebing sangat diyakini sebagai
penghormatan terakhir untuk yang meninggal agar tenang di alam kuburnya.
Gebing telah menjadi kepercayaan nenek moyang sejak dulu dan menjadi
perantara doa-doa keselamatan dan sebagai bekal untuk menghadap Allah
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SWT. Sebelum dibagikanya gebing maka akan diadakan tahlilan kematian
dahulu yang terdiri dari beberapa ayat Al-Qur`an ,tahlil, tasbih, tahmid,
sholawat dan lain-lain. Bacaan tersebut dihadiahkan untuk orang yang telah
wafat. Setelah pembacaan doa keluarga yang mengalami musibah akan
memberikan buah tanggan yang di sebut dengan takir. Didalam takir tersebut
terdiri dari nasi, lauk, sayur dan gebing. Perbedaan antara takir kematian
dengan takir lainya terletak pada gebing. Hanya takir kematian yang di sajikan
Gebing di dalamnya karena diyakini sebagai bekal terakhir. Inilah sebabnya
kenapa sampai saat sekarang ini masyarakat desa Singkawang masih
mempercayai gebing tersebut dan masih mempertahankan dan menjadikan
tradisi pada tahlilan kematian.
b) Identitas Budaya lokal
Keberadaan tradisi gebing sudah tidak asing bagi masyarakat desa
Singkawang. Melalui tradisi ini bertujuan untuk mendapatkan ridho dari
Allah yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah mendarah
daging bagi masyarakan desa Singkawang. Sehingga masyarakat ini tetap
selalu menyajikan gebing pada acara tahlilan kematian yang di yakini
sebagai bekal untuk yang meninggal mendapatkan keselamatan kelancaran
hingga bertemu Allah SWT. Pernyataan ini sesui dengan pernyataan yang di
ungkapkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang
mengetahui mengenai tradisi gebing yaitu:
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“Gebing wes dadi tradisi atau kebiasaan masyarakat desa
Singkawang. tradisi iki di lakoni men seng ninggal selamet
ngelewati segala rintangan, koyo ngelewati jembatan
shiratal mustaqim men diparingi selamet, men ora rigol,
men iso sampe ketemu Allah SWT.”41
Terjemahannya;
“Gebing sudah menjadi tradisi atau kebasaan masyarakat
desa Singkawang, tradisi ini dilakukan agar

yang

meninggal selamat melewati semua rintangan, seperti
melewati

jembatan

shiratal

mustaqim

agar

diberi

keselamatan, agar tidak terjatuh, agar bisa bertemu Allah
SWT.”

Tradisi ini masih berlanjut dan bertahan di dalam tengah-tengah
masyarakat desa Singkawang

sampai saat sekarang. Salah satu faktor yang

menyebabkannya adalah identitas yang dimiliki oleh suku Jawa yang berdiam di
desa Singkawang sejak lama. Dengan dijadikan identitas tersebut masyarat desa
Singkawang lebih tertolong dalam melakukan kegiatan tradisi ini tetap dilakukan
dengan harapan agar yang meninggal senantiasa selamat dan mendapat keridhaan
Sang Khalik.

41

Hasil Wawancara Mbah Sarmi( 03 Maret 2019, 14:30 WIB)
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Kepercayaan masyarakat setempat terhadap nilai-nilai budaya yang
menyatakan didalam tradisi gebing dapat memberikan keselamatan, dan sebagai
bekal bagi yang meninggal hal ini jelas memberikan sugesti dan motivasi diri
untuk ikut terlibat melaksanakan tradisi gebing. Sebagaimana yang diketahui
bahwa dalam tradisi memiliki nilai tersendiri.adapun nilai-nilai yang tarkandung
yaitu nilai bagaimana harus bersrah kepada Tuhan, nilai sosial dan tentunya nilai
budaya. Oleh karena itu masyarakat desa Singkawang masih tetap melaksanakan
tradisi tersebut untuk menunjukan kebudayaan tradisional yang di ajarkan dengan
kondisi pada saat sekarang ini.
c) Penghormatan Kepada Leluhur
Masyarakat yang masih menjunjung tingi nilai-nilai adat istiadat akan selalu
mempertahankan sesuatu tradisi yang telah di wariskan oleh nenek moyang atau
leluhur. Mereka bertekat akan selalu menjaga suatu tradisi agar tidak punah
dimakan zaman. Oleh karena itu masyarakat masih mempertahankan sampai
sekarang dengan mengunakanya ke dalam kehidupan saat ini. Seperti mereka
masih mempertahankan gebing yang merupakan suatu warisan nenek moyang
dimana gebing selalu disajikan pada saat acara tahlilan kematian, karena di dalam
gebing terkandung makna dan simbol-simbol yang mereka percayai,mereka
percaya bahwa gebing merupakan bekal kelak di akhirat.
Gebing merupakan kewajiban dan keharusan bagi keluarga yang meninggal
untuk menyajikan di dalam takir. Jika mereka tidak menyajikanya mereka
meyakini bahwa akan ada balak yang datang, serta bagi yang meninggal di
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percayai tidak tenang di alamnya. Menurut masyarakat jawa jika itu berasal dari
nenek moyang dan tidak dilakukan maka akan mendapat kesialan, karena menurut
mereka sesuatu yang telah di terapkan tidak boleh di langgar jika di langgar sama
halnya tidak menghormati para leluhur. 42
Terkait dengan hasil wawancara dengan Mbah Mur beliu mengatakan;
“Gebing ya memang harus di sajikan di dalam takir, tetapi
khusus takir kematian, ndak boleh kalok di sajikan misal
pada acara pernikahan, syukuran bayi. Karena Gebing iki
di khususno go wong seng wes mati, lo nek kito seng jek
orep yo ora entok, ku jenenge doae awak e dewek men
celoko.”43
Terjemahannya:
“gebing ya memang harus disajikan di dalam takir, tetapi
khusus takir kematian, tidak boleh jika disajikan misalkan
pada acara pernikahan, syukuran bayi. Karena Gebing di
khususnya untuk orang yang sudah meninggal, untuk kita
yang masih hidup tidak boleh, itunamanya mendoakan diri
sendiri agar celaka.”
Maksudnya gebing memang harus disajikan oleh masyarakat
setempat agar tradisi ini tidak hilang, di era zaman sekarang dimana
orang-orang tidak lagi mempentingkan suatu tradisi yang telah ada, oleh
karena itu dengan menjga tradisi kita dapat mengambil suatu ajaran atau
nilai-nilai yang terdapat pada sebuah tradisi.
42
43

Hasil wawancara Mbah Ngarni( 07 Februari2019. 09:40 WIB)
Hasil wawancara dengan Mbah Mur(20 Februaari. 16:21 WIB)

48

3. Makna Yang Terkandung Pada Gebing
Pada zaman sekarang ini dimana pusat ilmu pengetahuan dan ilmu
teknologi berkembang dengan pesatnya dan tidak ada lagi mengindahkan
batasan-batasan budaya luar masuk ke dalam Indonesia, oleh karena itu
dapat membawa pengaruh yang baik maupun buruk jika sampai salah
menyeleksi, dampak baiknya ialah semakin mudahnya menjalin hubungan
dengan negara-negara luar, baik itu antar suku bangsa maupun antar
negara dengan segala bidang yang akan melahirkan pola pikir baru yang
akan di pengaruhi budaya luar seperti kebudayaan barat yang bercampur
dengan kebudayaan timur. Kemajuan ini hinga masuk ke pelosok-pelosok
desa, termasuklah Desa Singkawang yang merupakan kecamatan Muara
Bulian kabupaten Batanghari. Namun kemajuan tersebut tidak sampai
berpengaruh dalam memaknai budaya lokal.
Gebing merupakan salah satu hasil budaya peninggalan nenek
moyang di desa Singkawang. Gebing disajikan pada setiap takir tahlilan
kematian, dimana gebing disajikan dari tahlilan 7 hari, 40 hari,100
hari,1000 hari bahkan sampai desajikan pada setiap haul. Karena gebing
diyakini sebagai bekal atau sebagai keselamatan untuk yang meninggal
agar tenang. Selain itu gebing memiliki makna dan simbol yang berkaitan
dengan orang yang telah wafat.
Gebing merupakan makanan tradisional yang khas dalam tradisi
tahlilan kematian di desa Singkawang. Gebing ini merupakan masakan
yang berbahan baku kelapa yang di sangrai ataupun dibakar, setelah itu di
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potong kecil-kecil dan panjang-panjang. Sesudah di di bakar atau di
sangrai kelapa di campurkan dengan kacang tanah,ikan teri, cabai merah
yang dibelah menjadi empat. Dan juga terdapat makanan pendampingnya
berupa serabi dan kue pasung.
Berikut makna dan simbol yang terkandung pada Gebing pada saat
acara Tahlilan kematian masyarakat Jawa di desa Singkawang Kecamatan
Muara Bulian Kabupaten Batangharidiantaranya adalah;
a. Kelapa
Objek dari pada Gebing , dipakai untuk bahan utama dari
gebing yang berupa kelapa, disini kelapa dibedakan dalam segi
penyajiannya. Yang pertama kelapa dipotong kecil-kecil kira-kira
ukuranya sebesar gigi, kelapa disimbolkan sebagai gigi, disini
bermaksud kelapa yang di potong sebesar gigi, bermakna bahwa
orang yang telah meninggal akan hidup kembali dan kelapa ini
yang di jadikan sebagai penganti gigi, dikarenakan jika telah mati
maka angota badan akan lepas dari asalnya. Dan yang kedua
kelapa dipotong lebih kecil dan lebih panjang ukuranya dimana
bermaksud agar menyerupai tongkat,kelapa disimbolkan sebagai
tongkat, mereka percaya yang telah mati akan hidup kembali disini
diartikan bahwa tongkat yang dimaksud akan membantu seseorang
yang telah meninggal agar dapat melewati segala ujian yang Allah
berikan.
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b. Kacang tanah
Kacang tanah disimbolkan sebagai tanah, Kacang tanah
digoreng hingga matang disini kacang tanah dimaksudkan bahwa
kita yang hidup di dunia ini berasal dari tanah dan akan kembali
ketanah. Bermakna segala yang hidup pasti akan mengalami
kematian pada waktu yang telah di tentukan.

c. Ikan teri
Ikan teri digoreng hngga kering,ikan teri disimolkan
sebagai tongkat penolong, disini ikan teri bermakna sebagai
penolong, menurut masyarakat setempat jika seseorang melewati
jembatan shiratal mustaqim terjatuh maka ikan teri ini yang akan
menolong. Yang artinya yang berbaik budi dan luhurnya serta taat
kepada sang pencipta makan akan selamat dari jembatan shiratal
mustaqim.

d. Cabai Merah dan cabai hijau
Cabai merah dan cabai hijau utuh dibelah menjadi 4 bagian
dan tidak boleh terputus serta tangkai cabai tidak boleh terlepas,
disini cabai disimbolkan sebagai tulang, cabai diartikan sebagai
tulang, disini bermakna bahawa kita mati seluruh angota badan
akan rontok begitupun dengan tulang maka akan terlepas dari
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persendiannya, maka jagan sombong atas paras yang di berikan di
dunia.

e. Serabi
Serabi disimbolkan sebagai payung, Serabi berbahan baku
tepung terigu, yang di buat bulat disini dirtikan bahwa serabi itu
sebuah payung, yang maknanya ialah bahwa seseorang yang
nantinya menyebrang jembatan shiratal mustaqim selamat akan
berdiri di padang mashar disini serabi digunakan sebagai pelindung
agar tidak panas. Disini mereka beranggapan bahwa serabi dapat
menolong anggota keluarga yang meninggal dengan segala bekal
yang diberikan.

f. Pasung
Pasung disimbolkan sebagai tempat duduk, Pasung ialah
kue yang terbuat dari tepung beras dan dicetak mengunakan daun
nangka, yang artinya tempat duduk. Disini bermakna bahwa
setelah melewati perjalanan jauh yang sangat lelah maka seseorang
itu akan capek, pasung ini digunakan sebagai tempat duduk atau
tempat ngaso kalau bahasa jawanya.
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g. Wadah atau takir
Takir disini terbuat dari daun pisang sang sisi kanan dan
kirinya disematkan lidi. Namun seiring berjalanya waktu takir
tidak lagi terbuat dari daun pisang namun dari tempat yang
bernama ceting. Ceting ialah tempat nasi yang berukuran kecil.
Wadah disini bermakna segala kesalahan dan perbuatan di
semasa hidup akan terkumpul menjadi satu, yang nantinya akan
menjalani penimbangan amal seseoran di hari kiamat yang disebut
dengan yaumul misan.44
Setelah peneliti membahas makna yang terkandung pada gebing,
selanjutnya peneliti melangkah ke ilmu terapan yaitu suatu ilmu yang
menghasilkan barang atau produk benda.
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Dalam hal ini seharusnya peneliti

belajar mamasak gebing dari seseoranng atau kelompok orang sehingga penelitian
dapat menghasilkan produk benda ini secara utuh, oleh karena masakan ini hanya
dapat disajikan pada saat tahlilan kematian maka peneliti tidak dapat memasaknya
secara utuh. Meskipun demikian peneliti berusaha memasak salah satu dari gebing
itu yaitu pasung.
Dengan demikian peneliti tidak hanya membahas makna yang terkandung
pada gebing itu tetapi lebih jauh dari itu memasak atau memproduksi salah satu
dari gebing itu sebagai ilmu terapannya. Dengan ilmu terapan ini peneliti

44

Wawancara dengan Mbah Inah ( 02 Maret 2019.17:00 WIB)
Hasil Pemikiran atau Pengajaran Jago Ritonga dalam Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS
Jambi, 2019
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berpotensi melakukan kewirausahaan Islam atau memproduksi benda ini yang
didukung oleh ilmu murni dalam skripsi ini
Adapun alat dan bahan serta proses pembuatan pasung sebagai berikut:
A. Alat yang digunakan peroses pembuatan pasung
1. Daun nangka
Berfungsi sebagai pembungkus
2. Lidi
Digunakan untuk menjepit sisi daun nangka
3. Dandang
Berfungsi untuk mengukus
4. Sendok
Digunakan untuk mengaduk adonan
5. Kompor gas atau kompor minyak
Digunakan untuk memasak pasung
B. Bahan-bahan Pasung
1. 300 gr tepung beras
2. 200 gr tepung terigu
3. 250 gr gula pasir
4. Gula Merah secukupnya
5. Pengembang kue secukupnya
6. Santan secukupnya
7. Garam secukupnya
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C. Proses Pembuatan Pasung
1. Parut kelapa keseluruhan
2. Peras kelapa hingga menghasilkan santan
3. Masukkan tepung, gula pasir, gula merah, dan garam sesekali diaduk
4. Setelah di aduk agak merata masukan pengembang kue dan tunggu
hingga mengembang
5. Sementara menunggu adonan mengembang buat wadah pasung dengan
daun nangka berbentuk kerucut, kemudian susun wadah dengan posisi
tegak agar adonan tidak tumpah
6. Lalu isi wadah dengan adonan jangan terlalu penuh karena akan
mengembang setelah di kukus
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7. Kukus hingga matang.
Tahab 1. Peroses pemarutan kelapa yang digunakan sebagai bahan pembuatan
pasung

Tahab 2. Setelah kelapa diparut lalu diperas santan kelapanya sehinga terpisah
antara kelapa parutnya dengan santan
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Tahap 3. Peroses pencampuran seluruh bahan pasung meliputi, gula merah,
tepung terigu,garam secukupnya lalu diaduh hingga tercampur rata.
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Tahap 4. Setelah bahan tercampur rata masukan pengembang kue sedikit demi
sedikit lalu aduk hinga menjadi kalis lalu diamkan bahan hingga mengembang.

Tahap 5. Sambil menunggu bahan mengembang buatlah tempat atau wadah
dengan mengunakan daun nangka menjadi bentuk kerucut.

Tahap 6. Setelah pembuatan wadah selesai dan bahan pasung telah mengembang
masukkan adonan pasung tadi kedalam cetakan satu persatu.
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Tahap 7. Setelah wadah terisi semua adonan kukus adonan didalam panci hinga
matang.
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Tahap 8. Setelah pasung matang angkat dari kukusan dan siap disajikan

Siap disajikan 46

46

Siti Muslika, desa Singkawang, 01 Maret 2019
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab
permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini. Dari uraian di atas
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sejarah Gebing; gebing berasal dari suku jawa yang dibawa
masyarakat jawa merantau kedesa Singkawang pada tahun 1979,
pada

awalnya

gebing

masih

asing

bagi

penduduk

desa

Singkawang, Namun seiring Berjalanya waktu masyarakat desa
singkawang dapat menerima dengan baik masyarakat pendatang
dari pulau Jawa dan saling berbaur. Awal mulanya Gebing hanya
disajikan oleh suku jawa yang mengalami musibah kematian,
semakin banyaknya suku jawa yang datang dan berkembang maka
Gebing juga ikut menjadi berkembang, seperti saat sekarang ini
dimana suku lainya juga mengikuti Tradisi ini pada setiap acara
kematian.

2. Faktor masyarakat masih mempertahankan gebing. Yang pertama,
yaitu sebagai tanda penghormatan terakhir bagi keluarga, kedua
sebagai identitas budaya lokal, ketiga sebagai tanda penghormatan
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bagi para leluhur. Dan juga gebing masih disajikan karena bagi
masyarakat Jawa apabila mereka tidak menyajiakan makanan
tersebut maka mereka akan diangap sebagai masyarakat yang tak
wajar bahkan mereka akan di cela dan di kucilkan oleh penduduk
sekitar.
3. Makna dan simbol yang terkandung pada Gebing pada saat acara
Tahlilan kematian

masyarakat

Jawa di

desa Singkawang

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batangharidiantaranya
adalah;
a. Kelapa
Kelapa disimbolka sebagai gigi dan tongkat dimana
bermakna bahwa, setelah meninggal akan hidup kembali di
alam lain dan kelapa yang dilambangkan dengan gigi diangap
sebagai penganti gigi, dan kelapa yang dilambangkan sebagai
tongkat diharapkan sebagai pegangan.
b. Kacang tanah
Kacang tanah bersimbol sebagai tanah, yang maknanya
segala yang hidup akan mengalami kematian pada waktu yang di
tentukan.
c.

Ikan teri
Ikan teri disimbolkan dengan tongkat penolong, yang

bermakna menurut masyarakat setempat jika seseorang melewati
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jembatan shiratal mustaqim terjatuh maka ikan teri ini yang akan
menolong. Yang artinya yang berbaik budi dan luhurnya serta taat
kepada sang pencipta makan akan selamat dari jembatan shiratal
mustaqim.

d. Cabai Merah dan cabai hijau
Cabai merah dan cabai hijau disimbolkan sebagai tulang,
bermakna bahawa kita mati seluruh angota badan akan rontok
begitupun dengan tulang maka akan terlepas dari persendiannya.
e. Serabi
Serabi disimbolkan sebagai payung, yang maknanya ialah
bahwa seseorang yang nantinya menyebrang jembatan shiratal
mustaqim selamat akan berdiri di padang mashar disini serabi
digunakan sebagai pelindung agar tidak panas. Disini mereka
beranggapan bahwa serabi dapat menolong angota keluarga yang
meninggal dengan segaa bekal yang diberikan
f. Pasung
Pasung disimbolkan sebagai tempat duduk, bermakna
bahwa setelah melewati perjalanan jauh yang sangat lelah maka
seseorang itu akan capek, pasung ini digunakan sebagai tempat
duduk atau tempat ngaso kalau bahasa jawanya.

64

g. Wadah atau takir
Takir disini terbuat dari daun pisang sang sisi kanan dan
kirinya disematkan lidi. Namun seiring berjalanya waktu takir
tidak lagi terbuat dari daun pisang namun dari tempat yang
bernama ceting. Ceting ialah tempat nasi yang berukuran kecil.
Wadah disini bermakna segala kesalahan dan perbuatan di
semasa hidup akan terkumpul menjadi satu, yang nantinya akan
menjalani penimbangan amal seseoran di hari kiamat yang disebut
dengan yaumul misan.
B. Saran
Setelah selesai membahas dan mengungkap mengenai tradisi gebing
yang berada pada saat tahlilan kematian terdapat lah makna yang
terkandung pada gebing. Sedikit banyaknya tentu kita dapat mengambil
pelajaran dari tradisi tersebut. tradisi gebing merupakan tradisi yang unik
serta layak untuk dijadikan sebagai salah satu budaya yang harus dijaga.
Semoga karya ini dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua.
Khususnya untuk masyarakat desa Singkawang dan jambi sebaiknya
lebih memperhatikan budaya yang terdapat disekitar kita agar budaya
tersebut tidak hilang dan bergeser dengan adanya budaya asing.
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LAMPIRAN
Gambar 1. Wawancara dengan mbah sarmi, umur 58 tahun, mbah sarmi adalah
seorang yang ber profesi sebagai petani dan juga sebagai ibu rumah tangga

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi tentang tradisi gebing sehingga bisa berada di desa Singkawang
kecamatan Muara Bulian kabupaten Batanghari. Mbah sarmi adalah salah satu
sesepuh di desa Singkawang kecamatan Muara Bulian kabupaten Batanghari.
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Gambar 2. Wawancara dengan mbah inah, umur 60 tahun . mbah inah adalah
salah satu orang yang mengetahui tradisi Gebing.

Gambar 3. Wawancara dengan mbah murtingah, umur 59 tahun, mbah Murtingah
adalah salah satu orang yang mengetahui faktor masyarakat masih
mempertahankan Tradisi gebing.
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Gambar 4. Wawancara dengan mbah nyami, umur 60 tahun, mbah nyami adalah
seorang dukun beranak yang mengetahui mengenai alasan gebing masih di
gunakan dan harus ada gebing di setiap takir kematian.
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Gambar 5. Wawancara dengan bapak sukardi, umur 50 tahun, bapak sukardi
adalah kepala desa Singkawang.

Adapun tujuan melakukan wawancara ialah untuk mengetahui sejarah desa
singkawang sampai adanya tradisi suku jawa bisa masuk ke daerah desa
Singkawang.
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Gambar 6. Wawancara dengan bapah ahmad syahroni untuk mendapatkan data
masyarakat desa Singkawang.

Gambar 7. Wawancara mbah ngarni,umur 60 tahun untuk mengetahui gebing
masih di gunakan pada tradisi tahlilan

Gambar 8. Gambar gebing di dalam takir
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Gambar 9. Peneliti ikut serta atau belajar sedikit-sedikit cara memasak atau
mempelajari dalam pembuatan pasung
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Gambar 10. Peneliti juga ikut serta belajar sedikit-sedikit cara membikin Gebing
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INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA (IPD)
Makna Gebing Pada Tradisi Tahlilan Masyarakat Jawa Di Desa Singkawang
Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari

NO

TEKNIK

TOPIK

1

Wawancara

Bagaimana

SUB PERTANYAAN
1. Dari

sejarah Gebing

mana

asal

Gebing ini sehingga

di Desa

sampai

Singkawang?

ke

desa

Singkawang?
2. Sejak
masyarakat

Sesepuh dan

Wawancar

tokoh

a

masyarakat

mendalam

Singkawang
Kecamatan

menu Muara Bulian

gebing pada acara

Kabupaten

tahlilan kematian?

Batanghari

3. Siapa

saja

yang

biasanya melakukan
tradisi gebing saat
acara kematian?
4. Apa

tujuan

masyarakat
melakukan

tradisi

ini?
5. Apakah ada simbol-
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KET

desa
kapan

menyajikan

SASARAN

simbol

tertentu

dalam

melakukan

tradisi gebing ?
6. Jika ada apa saja
simbol-simbol yang
berada pada tradisi
gebing?

2

Wawancara

Alasan

1. Mangapa

Sesepuh dan

Wawancar

masyarakat

masyarakat

Desa

masyarakat

a secara

masih

Singkawang

masih

yang

mendalam

mempertahank

mempertahankan

an

Tradisi Gebing saat

tradisi

Gebing?

acarah

menggunaka
n Gebing

tahlilan

kematian?

3

Wawancara

Apa

Makna

1. Apa saja makna Tokoh

Gebing?

dan Simbol yang masyarakat
terkandung
Gebing?
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pada dan sesepuh

Wawancar
a
mendalam

1. Data

tentang

Dokumenta
gambaran

umum

Kecamatan

Muara

si

Bulian.
2. Data
gambaran

tentang
umum

Desa singkawang.
3. Data
Lokasi

tentang

pemeriantahan Desa
Penelitian
Singkawang.
4. Data
Penduduk
Singkawang

tentang
Desa
Kantor
kecamatan
Dokument
dan kantor
asi
desa
Simgkawang
kecamatan
Muara Bulian
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DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

1. Nama

: Sarmi

Umur

: 58 Tahun

Perkerjaan

: Petani

Agama

: Islam

2. Nama

: Murtingah

Umur

: 59 Tahun

Pekerjaan

: URT

Agama

: Islam

3. Nama

: Nyami

Umur

: 60 Tahun

Pekerjaan

: Dukun Bayi

Agama

: Islam

4. Nama

: Inah

Umur

: 60 Tahun

Pekerjaan

: Petani

Agama

: Islam

5. Nama

: Sukardi

Umur

: 50 Tahun

Pekerjaan

: Kepala Desa

Agama

: Islam
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6. Nama

: Ahmad Syahroni

Umur

: 38 Tahun

Pekerjaan

: Sekretaris Desa

Agama

: Islam

7. Nama

: Ngarni

Umur

: 60 Tahun

Pekerjaan

: Urt

Agama

: Islam
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Vivin Verliyanti

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat Tanggal Lahir

: Jambi. 10 Januari 1997

Alamat Asal

: JL. Pal.50 Lama Ladang Peris Kecamatan
Bajubang

Alamat Sekarang

: Pondok Meja Km.14 Kecamatan Mestong

Email

: vivinverliyanti@gmail.com

Nama Orang tua
Ayah

: Suwito

Ibu

: Siti Rohani

Jenjang Pendidikan
A. Formal
1. Sekolah Dasar Negeri 96/IX Suka Maju
2. SMP Negeri 10 Muaro Jambi
3. Aliyah Alhidayah Sebapo

: 2009
: 2012
: 2015

Pengalaman Organisasi
A. Angggota DEMA FAH, Bidang Kewirausahaan 2016/2017

