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MOTTO

Artinya: “Wahai Manusia, Bertaqwalah kamu seklaian kepada tuhan mu
yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu ia jadikan daripadanya
jodohnya, kemudian dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan
yang banyak sekali.” (QS. An-Nisa’: Ayat 1)1

1

Departemen Agama RI Al-Qur’an & Terjemahannya , (Bandung: Diponogoro 2009),

hlm. 77.
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ABSTRAK
Murniati, 2018, “Makna Simbolis Ayam Kodok Pra Pernikahan Suku
Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten
Tanjung Jabung Timur”. Skripsi, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas
Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Pembimbing I: Agus Fiadi, S.Ip, M.Si, Pembimbing II: Aminuddin, M.Fil.I
Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi latar belakang penulis sehingga
tertarik untuk mengkaji sebuah judul “Makna Simbolis Ayam Kodok Pra
Pernikahan Suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak
Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. yaitu bahwa tradisi ini dilakukan pada
saat satu hari menjelang pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak perempuan
sebagai hantaran wajib kepada pengantin laki-laki. Hantaran Ayam Kodok ini
dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Teluk Dawan dan sudah menjadi
warisan turun temurun dalam acara satu hari menjelang pernikahan dilaksanakan.
penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan
pendekatan emik. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan, bagaimana
sejarah dari tradisi Ayam Kodok, mengapa masyarakat masih mempertahankan
tradisi Ayam Kodok dan apa makna simbolis dari Ayam Kodok tersebut. Data
diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data penelitian melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menjelaskan tentang sejarah tradisi Ayam Kodok
karena sejak tahun 1948 Ayam Kodok ini sudah ada dan dikenal sebagai hantaran
wajib dalam acara satu hari sebelum menjelang pernikahan, Ayam Kodok ini juga
di ambil dari bahasa melayu yaitu Godok yang lama kelmaan pengucapan Ayam
Godok ini berubah menjadi Kodok Karen Ayam Kodok ini seriung di ucapkan
dari murut kemulut oleh orang melayu dan sudah menjadi kebiasaan maka
berubahlah penyebutan Ayam Godok menjadi Ayam Kodok.
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Alasan masyarakat suku Melayu masih mempertahankan tradisi Ayam
Kodok ini karena sebagai salah satu bentuk rasa penghormatan atau rasa
terimakasih dari pihak keluarga perempuan karena sudah bersedia menikahi
anaknya. untuk melestarikan budaya lokal dan juga sebagai penghormatan
terhadap nenek moyang atau leluhur. Sebab bagi mereka tidak mungkin
meninggalkan tradisi ini karena tradisi ini telah dilakukan bertahun-tahun lamanya
hingga sampai saat ini, tradisi Ayam Kodok tetap dilakukan. Maka dari itu, hal ini
perlu dikembangkan dan dilestarikan
eksistensinya. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi Ayam Kodok
bisa dijadikan sebagai ciri khas dari Kelurahan Teluk Dawan. Makna simbolis
yang terkandung pada Ayam Kodok Ayam, Telur, Benang, wortel, cabe merah,
cabe hijau, kol putih dan wadah sebagai tempat Ayam Kodok makna yang
terkandung dari simbol ini adalah bermakna sebagai do’a keselamatan,
keberkahan dari Allah SWT dan kebahagiaan dalam rumah tangga kelak.

Kata

Kunci:

Sejarah

Tradisi

Ayam

Kodok,

Masyarakat

Mempertahankan Tradisi Ayam Kodok, Makna Simbolis.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kebudayaan mengandung makna yang sangat luas, yang merupakan suatu
manifestasi serta implementasi buah pikiran, perasaan, watak, kehendak manusia
dalam segala daya upaya dapat memberi kemanfaatan atau berdaya guna untuk
hidupnya maupun kehidupan untuk orang lain atau masyrakat banyak.
Kebudayaan sebagai perwujudan ungkapan kreatifitas dari berbagai aspek
kehidupan manusia terdiri atas beberapa corak dan ragam yang bersifat rohaniah.
Yang bersifat material tentunya yang menyangkut pengadaan bentuk sandang,
pangan dan perumahan serta sifat kebendaan lainnya. Sedangkan kebutuhan yang
bersifat rohaniah menyangkut hal-hal yang bersifat abstrak seperti halnya masalah
keindahan.2
Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan suatu keseluruhan
kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat
istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia
sebagai anggota masyarakat.3 Sedangkan defenisi lain menyebutkan kebudayaan
adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai masyarakat yang
berbudaya, berupa prilaku yang bersifat nyata, misalnya pola prilaku, bahasa,
peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, makanan dan lain-lain.

2

Olan Simatupang, Seni Rupa Islam: pertumbuhan dan perkembangannya, (Bandung:
Angkasa, 1993), hlm. 1-2
3
Roger M. Keesing, Antropologi Budaya, (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 68.
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2

Kesemuannya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan
kehidupan masyarakat, Setiap suku bangsa mempunyai kearifan lokal yang
menjadi dasar kehidupannya. Dari situlah keseimbangan alam dan manusia
terbentuk secara

utuh dan turun temurun, tradisi itu diwariskan

kegenerasi

berikutnya. Kebhinekaan dan harmoni suku-suku bangsa itu menjadi khazanah
budaya yang dikagumi dunia. Permasalahan dunia muncul ketika manusia
Indonesia memasuki tahap-tahap modern. Nilai dan norma budaya yang berbasis
kearifan lokal, semakin jauh dari perhatian dan kepedulian manusia.4
Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang berarti
bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki masyarakat yang
banyak baik dari aspek agama, suku bangsa, budaya, tradisi, dan lain-lain.
Adapun beberapa unsur universal yang merupakan isi dari pada semua
kebudayaan yang ada di dunia ini.
1. Pengetahuan
2. Bahasa
3. Kesenian
4. Sistem dan organisasi kemasyarakatan
5. Sistem religi dan upacara keagamaan
6. Sistem teknologi dan peralatan
7. Sistem mata pencarian hidup.5

4

Hartomo, Antropologi Budaya, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm . 64.

5

Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2015), hlm. 6.

3

Dalam hal ini posisi kebudayaan yang terkait pada skripsi ini adalah unsur
kebudayaan yang keenam yang disebut sistem teknologi, karena dari sudut
teknologi tersebut adalah termasuk bagaimana cara-cara mengelolah, memasak,
menyajikan makanan serta minuman, yang terdapat di dalam tradisi utama pada
makanan tradisional yang mana sifatnya kongkrit berupa benda-benda atau hal
yang dapat diraba dan dilihat.6
Pernikahan secara bahasa artinya menggabungkan atau menghubungkan
dua hal menjadi satu. Sedangan menurut istilah pernikahan adalah akad
pernikahan yang sahih atau akad yang mengakibatkan halalnya hubungan suami
istri. Dan dasar hukum nikah adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’.7
Pernikahan juga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan kebudayaan
dan masyarakat manusia. Pertama-tama pernikahan juga memberi ketentuan dan
hak kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan yaitu anak-anak
kemudian pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia seperti harta serta
hubungan baik dengan kerabat merupakan alasan dari pernikahan.
Pernikahan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pernikahan
merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup
seseorang. Pernikahan merupakan sunnah yang hidup dalam masyarakat, maka
pernikahan tersebut harus dipelihara, karena dipandang dari tujuannya, pernikahan
tersebut dipandang baik. Sedangkan menjaga tradisi itu suatu keharusan, bahkan

6

Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2015), hlm. 8.
7
Abdul Aziz Muhammad Azam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munaqahat
Khitbah,Nikah, Dan Talak. (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35.
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mengenai status dalam tradisi ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari’at
yang dilakukan sebagai hukum.8
Selain itu pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seseorang
laki-laki dan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia, sakinah, penuh cinta dan kasih sayang serta untuk
mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha.9
Sebagaimana firman Allah sebgai berikut:
)ْن لَ َعل َّ ُك ْم تَ َذ َّكرُونَ (الذ اريات
ِ َو ِم ْن ُكلِّ َش ْي ٍء خَ لَ ْقنَا زَ وْ َجي
Artinya: “dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat: Ayat 49)10
Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwasanya pernikahan memiliki
keterkaitan yang sangat erat terhadap suatu kebudayaan yang mana di dalam suatu
pernikahan tidak hanya berdiri dari ijab dan qobul saja akan tetapi terdapat
beberapa atau bermacam-macam adat istiadat dalam kebudayaan yang biasa
disebut dengan tradisi yang dipercaya dari nenek moyang dan sudah menjadi
turun temurun serta hal tersebut harus dipenuhi oleh keluarga, dan masyarakat
setempat, seperti halnya tradisi makanan tradisional.
Pada hakekatnya, makanan tradisional merupakan bagian kebudayaan
namun dibalik bagian itu tersirat pengetahuan, keyakinan, nilai dan norma yang
disebut sistem budaya (Cultural Sytem). Untuk dapat mengetahui dan memahami
makanan tradisional dari sistem kelompok masyarakat disuatu daerah, perlu pula

8

Slamet Abiding, fiqih Munaqahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 22.
Muh. Atha Zhafran, Pintar Agama Islam (Solo:CV Bri ngin 55, 2006), hlm. 184.
10
Al-Qur’an Terjemah. (QS. Adh-Dhariyat:49)
9
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mengetahui dan memahami sistem budaya masyarakat yang bersangkutan.11
Makanan tradisional dan upacara pernikahan sama-sama merupakan salah satu
keharusan yang bersipat penting dimasyarakat. Hampir disemua wilayah,
masyarakat adat menempatkan masalah pernikahan sebagai urusan keluarga dan
masyarakat. Tradisi itu dapat berlaku sejak dilakukannya sebuah acara seperti
pernikahan yang pastinya terdapat berbagai makanan tradisonal di dalamnya.
Pernikahan bukan semata-mata urusan pribadi yang berlangsung sendiri dalam
arti pernikahan itu. Dikalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya
melakukan pernikahan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan
melaksanakan upacara adat atau tradisi baik dalam bentuk sederhana ataupun
dalam bentuk besar-besaran guna menghormati warisan nenek moyang. Hal
tersebut menunjukan bahwa upacara pernikahan dan tradisi makanan tradisonal
adalah hal yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tertentu dan bahkan
menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.12
Makanan tradisonal mempunyai fungsi majemuk dalam masyarakat setiap
suku bangsa. Fungsi tersebut bukan hanya fungsi biologis, tetapi juga fungsi
sosial, budaya dan agama. Makanan tradisional erat kaitannya dengan tradisi suatu
masyarakat setempat, karena itu makanan tradisonal memiliki fenomenal lokal,
seluruh aspek makanan tradisional tersebut merupakan bagian-bagian dari warisan
tradisi suatu golongan masyarakat, makanan tradisonal dapat digunakan sebagai

11

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 165.
Jurnal, Venita Nurdiana. Pengantan tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa
Legung Kabupaten Sumenep. (Universitas Negri Malang: Jalan Semarang 5 Malang), hlm. 05
12
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aset atau modal bagi suatu bangsa untuk memepertahankan nilai kebiasaan atau
tradisi suatu masyarakat yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.13
Makanan Tradisional dapat disebut memiliki posisi wujud/simbol dari
kebudayaan manusia, karena dalam proses pengolahan bahan-bahan mentah
sehingga menjadi sebuah makanan. Begitu pula dalam perwujudannya, cara
penyajiannya dengan mengkonsumsinya, sampai menjadi tradisi. Semua hal itu
hanya terjadi karena adanya dukungan dan adanya hubungan yang saling terkait
dengan berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sosial dan dengan berbagai
unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat tertentu.14
Makanan tradisonal juga diatur oleh adat istiadat/tradisi yang didalamnya
ini terdapat ciri dan sipat yang khas dimana wujudnya menunjukan kapan
makanan itu harus disajikan. Ada makanan tradisional yang diadakan karena
berhubungan dengan Akikah, Khataman Al-Qur’an dan kematian. Di samping itu
ada pula makanan tradisional yang disajikan pada tradisi pernikahan di luar
hidangan pokok tamu. Demikian pula halnya dengan penyajian makanan
tradisional berupa kue-kue atau makanan yang senantiasa memberikan makna
perlambang yang berkenaan dengan nilai dan maksud yang terkandung di
dalamnya.
Berbicara tentang makanan tradisional dapat kita lihat dalam masyarakat
Betawi yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi hantaran roti buaya
saat proses pernikahan, hal ini diyakini sebagai simbol kesetiaan dan simbol

13

Pdf, Fungsi dan Makna Makanan Tradisional pada Perayaan Upacara Budaya
MasyarakatTionghoa.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29034/5/Chapter%201.pdf.
14
Pdf, Fungsi dan Makna Makanan Tradisional pada Perayaan Upacara Budaya
MasyarakatTionghoa.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29034/5/Chapter%201.pdf.
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kemapanan ekonomi. Dengan maksud, selain bisa saling setia, pasangan yang
menikah juga memiliki masa depan yang lebih baik dan bisa hidup mapan.
Karenanya tidak heran jika setiap kali prosesi pernikahan, mempelai laki-laki
selalu membawa sepasang roti buaya berukuran besar dan satu roti buaya
berukuran kecil yang diletakkan di atas roti buaya yang disimbolkan sebagai
buaya perempuan. ini mencerminkan kesetian mempelai laki-laki kepada
mempelai perempuan sampai beranak cucu. Tradisi ini masih berlagsung sampai
sekarang oleh orang Betawi yang masih menghargai adat istiadat nenek moyang
mereka.15
Selain itu dapat dilihat pula pada tradisi suku Jawa di Tanjung Jabung
Timur yang sampai saat ini mereka masih mempertahankan tradisi makanan adat
yang disebut jenang. Jenang merupakan salah satu makanan tradisional yang
selalu ada saat pernikahan suku Jawa, Jenang ini dikatakan dengan sebutan dodol.
“Tradisi ini tidak pernah ditinggalkan, karena memang tradisi masyarakat Jawa,
“walaupun kami tidak berada dikampung halaman namun tradisi ini akan selalu
ada pada acara pernikahan”, kata pak Ikhsan salah satu warga Desa Talang Bakik.
Jenang/Dodol ini sebagai hidangan penghormatan kepada tamu. Mengenai filosofi
Jenang, karena dodol merupakan makanan yang lengket, berarti saling merapatkan
antara mempelai pria dan wanita. Begitu juga terhadap keluarga besar kedua belah
pihak bisa saling menyatu.16

15

Pdf. Tradisi roti buaya betawi. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/jbptunikompp-gdlranirosmad-30027-11-unikom_r-3.pf
16
Koran Jambi Ekspress. Melihat tradisi jenang warga jawa di tanjab timur, selalu
dilakukan sebelum resepsi pernikahan. Jambi: Sabtu, 20 Agustus 2017.

8

Demikian juga dapat dilihat pada tradisi pernikahan suku melayu yang
mana masyarakat suku melayu mengenal beberapa jenis makanan tradisonal yang
berkaitan dengan alat atau tradisi tertentu. Makanan tradisional tersebut diadakan
karena mempunyai kaitan terhadap tata kehidupan masyarakat yang masih
memegang teguh adat istiadatnya dan masih banyak sekali macamnya salah
satunya yaitu “Ayam Kodok”.
Istilah Ayam Kodok berasal dari bahasa Melayu yaitu “godok” yang
berarti di rebus hingga matang yang lama-kelamaan pengucapannya berubah
menjadi kodok. Ayam Kodok ini adalah jenis Ayam biasa atau Ayam Kampung
yang dimasak hingga matang sebagai hantaran wajib orang Melayu. Ayam Kodok
adalah salah satu makanan tradisional yang khas dalam tradisi pra pernikahan
suku melayu, yang mana Ayam Kodok ini adalah salah satu makanan yang di
pandang berbeda dari khas makanan yang lainnya dalam kalangan suku melayu
dan bersipat unik.17
Ayam Kodok ini selain dimasak juga di campurkan lauk pauk yang sudah
di masak dan di taburkan kebagian badan ayamnya, selain itu Ayam Kodok ini
juga dihias dengan bahan makanan pokok lainnya seperti cabe, wortel, daun kol,
benang,lidi dan wadah sebagai tempatnya sehingga menjadi bentuk ayam yang
unik dan indah yang bisa membuat orang menjadi selera makan dan penasaran
akan rasanya. Ayam Kodok ini juga memiliki makna tertentu dalam tradisi pra
pernikahan suku melayu Teluk Dawan.

17

Observasi Awal dengan Nenek Rusiah sebagai sesepuh atau orang yang mengetahui
tradisi Ayam Kodok
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Ayam Kodok ini adalah makanan tradisional yang selalu ada pada saat
proses sebelum dilakukan satu hari menjelang resepsi pernikahan. Tradisi
hantaran ini nantinya juga mendapat balasan dari pihak lelaki yang mana balasan
tersebut berupa peralatan untuk rumah tangga seperti kasur, baju, selimut dan
lain-lain, balasan ini hanya syarat adat saja dan ucapan terimakasih kepada pihak
perempuan. Menurut orang melayu Tradisi Ayam Kodok ini tidak boleh
dilupakan atau ditinggalkan ketika akan melakukan acara pra pernikahan karena
bisa berdampak tidak baik khususnya untuk calon mempelai pria dan wanita serta
berdampak kepada keluarga besar, apa bila tradisi ini di tinggalkan maka akan di
kenakan denda yang berupa uang tunai.18
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ayam Kodok ini adalah Ayam
yang direbus/dimasak dengan menggunakan bahan makanan lainnya tetapi Ayam
Kodok ini adalah tradisi yang sangat unik dari segi bentuk dan hiasanya yang
mempunyai makna dan simbol yang tersirat didalamnya serta mempunyai cita
rasa tersendiri tentunya berbeda rasa dengan makanan lainnya. Oleh sebab itu,
penulis merasa sangat tertarik ingin mengetahui makna dan simbol yang
terkandung pada Ayam Kodok tersebut serta mengapa suku melayu masih
mempertahankan tradisi Ayam Kodok hingga saat ini yang masih dilakukan
masyarakat Melayu khususnya masyarakat Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan
Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Berpijak dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang “Makna Simbolis Ayam Kodok Pra

18

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini sebagai tokoh masyarakat
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Pernikahan Suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak
Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokokpokok permasalahan yaitu:
1. Bagaimana sejarah Tradisi Ayam Kodok Dalam Proses Pra Pernikahan
Suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamtan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Mengapa masyarakat Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak
Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mempertahankan Tradisi
Ayam Kodok dalam?
3. Apa makna simbolis yang Terkandung pada Ayam Kodok dalam proses
pra pernikahan suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan Penelitian
Setelah mengetahui pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini, maka
tujuan yang ingin penulis capai dari kajian ini adalah:
1.

Menjelaskan bagaimana sejarah Tradisi Ayam Kodok di Kelurahan Teluk
Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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2.

Untuk menjelaskan mengapa masyarakat Kelurahan Teluk Dawan
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih
mempertahankan Tradisi Ayam Kodok.

3.

Untuk mengetahui makna simbolis yang terkandung pada Ayam Kodok
dalam proses pra pernikahan suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Batasan Masalah
Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang hanya membahas Makna
Simbolis Ayam Kodok dalam proses pra pernikahan suku Melayu Kelurahan
Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
yang mana penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu:
1.

Tentang sejarah Tradisi Ayam Kodok dalam proses pra pernikahan suku
Melayu.

2.

Alasan masyarakat suku Melayu masih mempertahankan Tradisi Ayam
Kodok dalam proses pra pernikahan.

3.

Tentang makna simbolis yang terkandung pada Ayam Kodok dalam proses
pra pernikahan suku Melayu.

E. Manfaat Penelitian
Sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka manfaat
yang penulis harapkan adalah:
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1.

Secara teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang
Sejarah dan Peradaban Islam khususnya tentang makna simbolis Ayam
Kodok, Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.

Secara praktis:

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis
khususnya serta bagi pembaca.
b. Untuk menambah wawasan referensi pustaka dan dapat digunakan dalam
penelitian dalam skala yang luas.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora pada
Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
d. Dengan penelitian ini diharapkan agar mendapat perhatian dari pemerintah
dan masyarakat untuk ikut andil dalam melestarikan dan menjaga tradisi
yang telah ada.
e. Sebagai pendokumentasian kebudayaan Ayam Kodok agar tradisi ini tidak
punah.

F. Tinjauan Pustaka
Mengenai tulisan ini, belum ada dibuat dalam tulisan ilmiah yang
dilakukan oleh mahasiswa UIN, bahkan belum ada ditemukan peneliti yang
mengkaji tentang Ayam Kodok, tetapi penelitian yang berkaitan dengan tradisi ini
banyak seperti Makna kujur dan keris dalam proses pernikahan di Kecamatan
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Singkut Kabupaten Sarolangun. Penelitian yang dikaji suatu wilayah tertentu
dalam tradisi Ayam Kodok seperti yang dikaji dalam penulisan ini berdasarkan
penelitian lapangan. Yang secara khusus meneliti tentang tradisi Ayam Kodok di
Kelurahan Teluk Dawan berdasarkan referensi yang ada yang menceritakan tradisi
ini, jadi penulis hanya melakukan penelitian lapangan masyarakat Kelurahan
Teluk Dawan tersebut.
Kajian ini berkaitan dengan penelitian dari peneliti yaitu tentang, sejarah
tradisi ayam kodok, alasan masyarakat masih mempertahankan hantaran ayam
kodok dalam proses pra pernikahan suku melayu. Juga mengetahui makna dan
simbol yang terkandung pada Ayam Kodok dalam proses pra pernikahan suku
Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

G. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan jenis penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Penelitian ini
adalah penelitian Etnografi yang menjelaskan tentang Makna Simbolis Ayam
Kodok Pra Pernikahan Suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berbebentuk deskriptif
kualitatif.
Pendekatan ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan sesuai dengan pembahasan yaitu Makna Simbolis Ayam Kodok pra
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pernikahan Suku Melayu dengan rangkaian prosesi di dalam tradisi tersebut.
Metode penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fonomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan

berbagai

metode

ilmiah.

Penelitian

Kualitatif

dengan

menggunakan wawancara, pengamatan dan memanfaatkan dokumentasi.19
2. Penentuan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasikan di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alasan pemilihan lokasi
penelitian ialah adanya masalah penelitian yang menarik bagi peneliti untuk
diteliti. Disamping itu tempat tinggal peneliti berdekatan dengan lokasi penelitian.
Sehingga hal tersebut memungkinkan data mudah untuk di dapatkan oleh peneliti.
Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Teluk Dawan yang
melaksanakan Tradisi Ayam Kodok Pra Pernikahan Suku Melayu.
3. Jenis dan sumber data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data peneliti yang diperoleh langsung dari
peneliti kepada sumbernya (sumber asli) tanpa ada perantara.20 Menurut Lofland
bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan

19

Suwardi Endraswara, Motode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, ( Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 55.
20
Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. Metodologi Penelitian: Penedekatan Praktis
Dalam Penelitian. (Yogyakarta: Andi, 2017, hlm. 171.

15

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.21 Katakata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan adalah orangorang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau
melalui perekaman, pengambilan foto atau film.22 Adapun yang dimaksud data
primer di dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang telah dilakukan peneliti kepada narasumber yaitu sesepuh atau
orang yang melaksanakan tradisi dan masyarakat setempat di Kelurahan Teluk
Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
b. Data Sekunder
Data

Sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah, Koran, keteranganketerangan atau publikasi lainnya.23 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 permasalahn yang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini
adalah historis, geografis, Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan keadaan sosial masyarakat.
c. Penentuan Sampel dan Informan
Sampel adalah sumber informasi data itu sendiri, sampel dapat berupa
peristiwa, manusia, situasi dan sebagainnya. Penentuan sampel dilakukan dengan
cara proposive sampling, artinya sampel yang memiliki tujuan dan batas atas
21

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),

hlm. 157.
22

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 157-158
Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Thesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Suthan Thaha Press,
2007), hlm. 90.
23

16

sampel tidak ada batas minimal yang penting telah memadai dan mencapai data
jenuh sehingga tidak ditemukan informasi baru lagi dari subyek penelitian.24
Menurut Wabster New Collegiate Distionary seorang informan adalah
seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa, dan
kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dari sumber
informan.25 Sedangkan penentuan informan dilakukan dengan menggunakan
jaringan, yakni berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesepuh, warga
masyarakat yang ada di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu untuk memenuhi data sekundernya
peneliti menggunakan sumber-sumber lain seperti jurnal, pdf, artikel, blog, dan
website.
Informan ada dua macam yaitu, informan kunci dan informan biasa.
Informan kunci adalah informan yang memegang peranan penting, seperti sesepuh
(Rusiah, Hj, Nurlela, Nuraini), Ketua Lembaga Adat (Sudirman Zakaria).
Sedangkan informan biasa adalah orang yang menjadi penikmat atau pendukung
seperti seluruh masyarakat Kelurahan Teluk Dawan. Untuk menentukan informan
peneliti juga menggunakan teknik Purposive Sampling disebut juga sampel
bertujuan yaitu penyampelan dilakukan menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran,
tujuan, manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti.26

24

Suwardi Endaswara, Metodologi Penelitiaan Kebudayaan, (Yogyakarta: Gadja Mada
University press, 2006), hlm. 206.
25
James P. Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 19
26
Suwardi Endraswara, Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 220.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan teknik observasi atau pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
a. Observasi/Pengamatan
Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis menggunakan
kemampuan indra manusia. Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktivitas
budaya dan wawancara secara mendalam (indept interview).27
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam hal ini peneliti
menggunakan teknik observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data
yang mengharuskan seorang peneliti turun kelapangan untuk meneliti hal-hal
yang terkait dengan tradisi Ayam Kodok.
Pengamatan yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan tidak
turut ikut serta (non partisipan) artinya peneliti berada diluar aktivitas tradisi.28
Pada penelitian ini, proses pengamatan dilakukan dengan tidak terstruktur yaitu
obeservasi berlangsung secara natural dan tidak diketahui langsung oleh subjek.29
Artinya peneliti bisa kapan saja turun kelapangan untuk melakukan pengamatan.
Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati segala aktivitas dalam tradisi
Ayam Kodok dengan tujuan untuk memahami makna simbolis yang terkandung
dalam tradisi Ayam Kodok.

27

Suwardi Endraswara, Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 220
28
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 63
29
Suwardi Endraswara, Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan, hlm. 136.
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b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan.30 Demi lancarnya wawancara dan mendapatkan informasi yang
akurat, maka dalam ini proses wawancara dilakukan dengan santai, nyaman,
artinya tidak ada yang merasa tertekan antara pewawancara dan terwawancara.
Wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara mendalam
(indeptinterview). Sejalan dengan jenis wawancara tidak terstruktur, terjadi
interaksi yang lebih jauh dalam melakukan wawancara. Namun tetap mengikuti
rambu-rambu pertanyaan yang telah disiapkan. Selain itu, jenis wawancara yang
peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tebuka, artinya peneliti
dan yang diteliti sama-sama tahu dan tujuan wawancara pun diberitahukan.31
Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan kunci
(sesepuh, kelapa lembaga adat, orang yang melakukan tradisi), dan informan biasa
(masyarakat penikmat atau penonton). Adapun langkah-langkah yang dilakukan
dalam proses wawancara yaitu:
1.

Peneliti akan menentukan siapa orang pertama (informan kunci) yang akan
diwawancarai terlebih dahulu.

2.

Setelah itu peneliti akan melanjutkan kepada informan yang lain untuk
diwawancarai sehingga informasi yang didapat utuh dan jelas.

30

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), hlm. 186.
31
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 189.
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3.

Peneliti akan mengadakan perjanjian dengan informan untuk menetapkan
waktu, hari, tanggal dan tempat wawancara akan dilakukan.

4.

Proses

wawancara

dilakukan

berdasarkan

kesepakatan

antara

pewawancara dan yang di wawancarai, dalam hal ini dilakukan secar
terbuka (oven interview).
5.

Pertanyaan wawancara tidak dibuat secara terstruktur melainkan hanya
dalam bntuk umum.

6.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan bahasa daerah setempat
(bahasa melayu), untuk mendapatkan informasi mengenai tradisi Ayam
Kodok, jika memungkinkan menggunakan bahasa Indonesia maka peneliti
menggunakan bahasa Indonesia.

7.

Lamanya waktu wawancara tidak ditentukan, jika informasi sudah tidak
ada lagi dari informan, maka dianggap selesai.

8.

Untuk mendokumentasikan hasil wawancara peneliti akan menggunakan
alat rekam, dan kamera (foto).

9.

Pencatatan data wawancara (tanggal wawancara, nama informan, (data
informan), pertanyaan dan jawaban informan) menggunakan alat perekam
dan catatan peneliti untuk keperluan analisis data.32

c. Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

langkah

akhir

yag

digunakan

untuk

pengumpulan data dalam penelitian ini. Untuk melakukan proses dokumentasi
maka peneliti menggunakan teknik pencatatan, record, dan foto.
32

Rati Juliana, Skripsi Hubungan Cerita Rakyat Datuk Bulu Kerongkongan Dengan Bukit
Siguntang (Sebuah Kajian Mitologi) Desa Bukit Siguntang ( Muara Sekalo) Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo. (Jambi: Sulthan Thaha Pers, 2015), hlm. 19.
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Menurut Guba dan Lincon, record adalah setiap pernytaan tertulis yang
disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian untuk peristiwa
atau penyajian akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun
film.33 Dokumen tertulis baik berupa buku, majalah, arsip-arsip dan karya-karya
orang lain yang dibutuhkan peneliti, serta data dari observasi/pengamatan dan
wawancara berupa data, gambar atau kumpulan foto, yang menunjung
pendokumentasian dalam penelitian ini. Untuk pendokumentasian sangat
membutuhkan alat yang sangat mendukung seperti kamera.
d. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori, dan satuan uraian besar. Analisis data berfungsi untuk
mengorganisasikan data. Data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan,
foto, serta dokumen.34 Data ini diperoleh dari sesepuh masyarakat yang ada di
seputar wilayah Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta masyarakat yang dianggap mempunyai
pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam Tradisi Ayam Kodok. Data
yang diperoleh berupa cerita prosesi yang telah membudaya dalam masyarakat. 35
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 angka-angka.

33

Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), hlm. 216.
34
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2012). Hlm. 215.
35
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, hlm. 217.
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Kemudian untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan
pendekatan emik.
Miles dan Hurberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak
diperolehnya lagi data atau informasi baru. Adapun teknik yang digunakan
peneliti adalah sebagai berikut:
1. Data Reduction
Data Reduction (reduksi data) merupakan proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan,tranformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan lapangan. Adapun dalam hal ini langkah-langkah
yang peneliti lakukan adalah dengan menajamkan suatu analisis, menggolongkan
atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga
dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data
mengenai permasalahan penelitian tradisi Ayam Kodok.
Selanjutnya, data yang di reduksi tentunya akan memberikan gambaran
yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data
selanjutnya serta mencari data tambahan jika memang diperlukan. Semakin lama
peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin
kompleks dan rumit. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan reduksi data
sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.
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2. Data Display
Setelah data di reduksi, maka data analisis selanjutnya adalah Display
Data (penyajian data). Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi
tersusun yang memberikan kemungkinan adanyapenarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang
relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna
tertentu untuk menjawab maslah penelitian.
3. Conclusing Drawing/Verivication
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang
telah peneliti peroleh sebagai hail penelitian. Dalam tahap ini, peneliti berusaha
untuk mencari atau memahami makna/arti. Keteraturan, atau pola-pola penjelas,
serta alur sebab akibat. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi
dari kegiatan-kegiatan sebelumya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman,
proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak balik diantara
kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau perifikasi selama
waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi, maka maka dapat ditarik
kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.
Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.
4. Teknik Keabsahan Data
Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu usaha untuk
menghasilkan nilai kredibilitas data yang baik. Pemeriksaan keabsahan data
didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan
(kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian, masing-masing kriteria
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tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.36 Teknik keabsahan
data antara lain:
1). Triangulasi Data
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan
terhadap data itu.37 Triangulasi data bertujuan untuk memeriksa kembali
kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan tentang

Makna

Simbolis Ayam Kodok pra pernikahan suku Melayu Kelurahan Teluk Dawan
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Menurut Lexy Maleong yang dimaksud dengan keabsahan data adalah
bahwa setiap keadaan harus memenuhi:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
Maksudnya ialah membandingkan hasil pengamatan yang diamati oleh
peneliti dengan hasil wawancara yang didapat dari informannya yaitu
sesepuh, serta masyarakat Kelurahan Teluk Dawan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. maksudnya ialah
membandingkan informasi yang didapat peneliti saat mewawancarai
informan dengan informasi-informasi sebelumnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
Maksudnya ialah adakah persamaan dan perbedaan hasil wawancara yang
di dapat peneliti dari informan dengan data yang ada di dokumen.
36

Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), hlm. 344.
37
Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330.
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2) Pemeriksaan (Cheking data)
Pemeriksaan oleh informan kembali, ketika data telah tersusun ada
baiknya peneliti kembali kelapangan dan menunjukan display data kepada
informan. Jika informan telah acc (sependapat) berarti data itu sah-sah saja. Hal
ini untuk menghindari pula terjadinya protes oleh informan, yang berakibat
sampai gugatan. Pada saat ini peneliti meminta persetujuan dari informan tentang
data yang penulis peroleh, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika disetujui maka
data itu sah-sah saja.
3) Konsulatsi Ahli (Memeber check)
Yakni penulis dapat menyerahkan data kepada anggota lain dan atau ahli
(pembimbing).

Dari

situ

akan

muncul

saran

yang

diperlukan

guna

penyempurnaan. Pada tahap ini penulis akan menyerahkan kepada dosen
pembimbing, untuk mendapatkan saran baik dibidang tulisan maupun isi dari
pembahasan.
5. Jadwal Penelitian
penelitian ini idealnya dilakukan selama 3 bulan, mulai dari pembuatan
judul, proposal hingga penulisan laporan (skripsi). Penelitian ini dilakukan
diawali dengan konsultasi judul dengan pihak program studi, dilanjutkan
penunjukan dosen pembimbing dan perbaikan proposal. Kemudian seminar
proposal, perbaikan hasil seminar dan turun kelapangan untuk mengumpulkan
data-data penelitian di lapangan, setelah dilakukan teknik analisis data dan
sebagainya, selanjutnya di munaqasahkan.
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JADWAL PENELITIAN
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Pengajuan Judul
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Pelaksanaan Riset
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Penyempurnaan dan Penggandaan
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1

NOV
2 3

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
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BAB II
KERANGKA TEORI

Landasan berfikir dalam meganalisa, menelaah dan mengkaji serta
menjabarkan permasalahan yang diteliti maka diperlukan suatu rujukan dan
konsep para ahli atau pakar dalam bidang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Oleh karena itu, untuk mempermudah kajian ini dalam memberikan pengertian
yang terdapat dalam kajian ini, maka perlu untuk mengemukakan kajian secara
konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian, khususnya mengenai
Makna Simbolis Ayam Kodok Pra Pernikahan Suku Melayu Kelurahan Teluk
Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
A. Kebudayaan
Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem
gagasan, tindakan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang
dijadikan milik manusia dengan belajar.38 Menurut Edwar B. Tylor kebudayaan
adalah kesatuan yang menyeluruh dan terdiri dari pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan
lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.39
Kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhayah, yaitu berbentuk
jamak dari Budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan

38

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.

39

Roger M. Keesing, Antropologi Budaya, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 68.

144.
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dapat diartikan “hal-hal yag bersangkutan dengan akal”. Demikianlah kebudayaan
adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa.40
Kebudayaan adalah suatu yang hidup, berkembang, dan bergerak menuju
titik tertentu.41 Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks,
meliputi, hukum, moral, adat istiadat dan segala kecakapan lain yang diperoleh
manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dipandang sebagai warisan
tradisi yang dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti cita-cita,
nilai, dan tingkah laku. Kebudayaan juga suatu yang dianggap sebagai langkah
penyesuaian diri manusia kepada lingkungan sekitarnya dan membicarakan polapola serta fungsi kebudayaan itu sendiri.42
Dari beberapa penjelasan diatas tentang kebudayaan maka posisi
kebudayaan yang penulis teliti adalah sebagai warisan tradisi dari nenek moyang
yang sudah menjadi tradisi turun temurun dan sampai sekarang masih
dipertahankan yang mana apa bila tradisi Ayam Kodok ini dihilangkan maka
hilang pulalah wujud kebudayaan yang terdapat di Kelurahan Teluk Dawan
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena tradisi
Ayam Kodok ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang.
B. Tradisi
Dalam kamus Istilah Antropologi tradisi merupakan kompleks konsep
serta aturan yang mantap dan tertanam kuat dalam sistem budaya dari suatu

40

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.

146.
41

Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitiaan Kebudayaan, (Yogyakarta: Gadja Mada
University press, 2006), hlm. 01.
42
Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitiaan Kebudayaan, hlm. 04.
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kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan
itu sendiri.43 Tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan generasi ke generasi
baik tertulis maupun lisan. Tradisi juga merupakan gambaran sikap dan prilaku
manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilakasanakan turun
temurun dari nenenk moyang. Tardisi di pengaruhi oleh kecenderungan untuk
berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu hingga menjadi kebiasaan.44
Tradisi bukan hanya sekedar dari titipan manusia zaman dahulu ataupun
nenek moyang melainkan tardisi memiliki suatu nilai budaya yang tinggi yang
berisi ajaran-ajaran hidup dan juga terkandung tujuan-tujuan hidup masyarakat
setempat agar kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan untuk
menghadapi dunia.
C. Makanan Tradisional
Makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi
oleh masyarakat tertentu, dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat,
termasuk makanan jajanan serta bahan campuran yang digunakan secara
tardisional dan telah lama berkembang secara spesifik didaerah atau masyarakat
Indonesia sebagai wujud tradisi di dalamnya. Makanan tradisonal merupakan
salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Jenis makanan juga
mempunyai arti simbolik, dalam arti mempunyai arti sosial, agama dan lain-lain.45

43

Koentjaraningrat, Dkk, Kamus Antropologi Budaya, (Jakarta: Progres, 2003), hlm. 02.
Nova Pratiwi. Skripsi Anak Hilang Pada Acara Pernikahan di Desa Lubuk Merangin
Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin.
45
http: //repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29034/5/Chapter%201.pdf. Fungsi
dan Makanan Tradisional pada Perayaan Upacara Budaya Masyrakat Tionghoa.
44
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D. Pernikahan
Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau
hubungan badan.46 Nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan
antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan
hak dan kewajiban antara keduanya.
Dalam pengertian lain, pernikahan suatu ikatan lahir antara dua orang lakilaki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan
keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam.47
Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah
saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan
pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk
pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud
mengharapkan keridhaan Allah SWT.48
E. Makna
Menurut Roland Barthes makna ialah suatu yang memiliki tentang
bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan
dan kondisi

diluar tanda-tanda itu sendiri (simbol). Tanda-tanda tersebut

bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda
(simbol) atau menafsirkan makna tersebut.49 Dalam penelitian ini tradisi Ayam
Kodok memiliki makna yang dipercaya oleh masyarakat Kelurahan Teluk Dawan

46

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),

hlm. 396
47

Moh. Rifa’I, Fiqh Islam Lengkap. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 10
H.Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 10.
49
Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi . (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 268.
48
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mengandung arti yang disakralkan atau yang dipercayai sebagai warisan turun
temurun.
F. Simbol
Menurut Pierce simbol adalah suatu tanda atau gambar yang mengingatkan
seseorang kepada penyerupaan benda yang kompleks yang diartikan sebagai
sesuatu yang dipelajari dalam konteks budaya yang lebih spesifik atau lebih
khusus.50 Jadi simbol dapat diartikan suatu objek yang berfungsi sebagai sarana
untuk mempresentasikan sesuatu hal sehingga seseorang dapat memahami makna
yang terkandung didalamnya.
Dari penejelasan diatas, dapat diketahui yang menjadi simbol dalam
penelitian ini adalah Ayam Kodok yang mana Ayam Kodok mengandung
kepercayaan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian
kepercayaan Ayam Kodok tersebut melahirkan makna-makna tertentu dan
menimbulkan perlakuan khusus dari masyarakat seperti halnya melakukan prosesprosesi untuk menghargai kepercayaan tradisi tersebut.

50

Kris Budiman, Kosa Semiotika, (Jakarta: Lkis, 2000), hlm. 108.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Teluk Dawan
Sebelum terbentuknya Kelurahan Teluk Dawan dahulu disebut dengan
dusun Dendang yang artinya air sungai, sungai bernama dendang yang berada di
ujung tanjung. Kelurahan Teluk Dawan merupakan sebuah desa yang cukup tua
yang terletak di Kecamatan Muara Sabak Barat. Kelurahan Teluk Dawan ini
berada tidak jauh dari Kelurahan Parit Culum 1. Asal kata nama Teluk berasal
dari sungai yang berkelok karena pada zaman dahulu orang berkebun melawati
sungai yang berkelok-kelok dengan menggunakan perahu maka diberilah nama
Teluk, sedangkan kata Dawan adalah senawan atau jamur karena pada zaman
dahulu Teluk Dawan merupakan desa yang semak belukar dan banyak
pepohonan, dari pepohonan itulah banyak sekali di tumbuhi senawan atau jamur,
orang Teluk Dawan tersebut mengambilnya untuk dijadikan makanan pokok
sehari-hari maka diberilah nama desa tersebut dengan sebutan Teluk Dawan.51
Pada tahun 1930 belanda masuk di desa Teluk dawan dan menaklukan
orang-orang desa tersebut dengan merampas paksa hak milik tanah, namun usaha
belanda itu tidak berhasil dan belanda mengalami kekalahan. Kemudian pada
tahun1942 jepang masuk di Desa Teluk Dawan kemudian belanda lari karena
merasa takut kepada jepang, sejak jepang masuk Desa Teluk Dawan hidup

51

Hasil Wawancara Datuk Sauden (15 Februari 2018. 09. 20 WIB)
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tentram dan damai dan tidak ada lagi penindasan secara paksa, pada tahun 1945
Desa Teluk Dawan berkembang, penduduknya sudah banyak, sudah di bentuk
penghulu atau kepala desa dan di jadikan Kelurahan Teluk Dawan dan bersuku
asli Melayu. Selaras dengan penuturan tokoh masyarakat di Kelurahan Teluk
Dawan yang bernama Datuk Sauden:
“Kelurahan Teluk Dawan ni merupokan desa yang cukup tuo. Desa Teluk
Dawan ini taletak ndak jaoh dari Desa Parit Culum 1. Asal kato Teluk
berasal dari sungai yang bakelok-kelok berkelok karena pado zaman dulu
urang

bakebon

melawati

sungai

yang

berkelok-kelok

dengan

menggunokan perahu, mako diberilah namo Teluk, sedangkan kato
Dawan adalah senawan atau jamu yang tumbo di pohon untok dijadikan
bahan makanan pokok seari-ari, mako diberilah namo Dawan. Pado taon
1930 urang belando masok untok menundokan orang-orang desa tersebut
serta merampas hak milik tanah. Di taon 1942 jepang masok untok
membela urang Teluk Dawan kemudian belando kalah dan lari sedangkan
di taon 1945 Desa Teluk Dawan mulai bekembang, pendudoknyo sudah
banyak, sudah dibentok penghulu atau kepalo desa, kemudian desa
tersebut menjadi Kelurahan Teluk Dawan dan basukukan urang asli
melayu.”52
Terjemahannya:
“Kelurahan Teluk Dawan Desa yang cukup tua. Desa Teluk Dawan ini
terletak tidak jauh dari Desa Parit Culum 1. Asal kata Teluk Dawan
berasal dari sungai yang berkelok-kelok karena pada zaman dahulu orang
berkebun melawati sungai yang berkelok-kelok dengan menggunakan
perahu, maka diberilah nama Teluk, sedangkan kata Dawan adalah
senawan atau jamur yang tumbuh di pohon untuk dijadikan bahan
makanan pokok sehari-hari, maka diberilah nama Dawan. Pada tahun 1930
orang belanda masuk untuk menundukan orang-orang desa tersebut serta
52
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merampas hak milik tanah. Di tahun 1942 jepang masuk untuk membela
orang Teluk Dawan kemudian belanda kalah dan lari. Sedangkan di tahun
1945 Desa Teluk Dawan mulai berkembang, penduduknya sudah banyak,
sudah dibentuk penghulu atau kepala desa, kemudian desa tersebut sudah
menjadi Kelurahan Teluk Dawan dan bersukukan orang asli melayu.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Teluk
Dawan berasal dari sungai yang berkelok-kelok sebagai sarana mencari nafkah
untuk kebutuhan sehari-hari dengan berkebun, dahulunya desa ini adalah desa
yang semak belukar, banyak pepohonan yang ditumbuhi senawan atau jamur yang
bisa dijadikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
sekarang Kelurahan Teluk Dawan ini sudah berkembang sejak dibentuknya
penghulu atau kepala desa.
B. Letak Geografis Kelurahan Teluk Dawan
Kelurahan Teluk Dawan termasuk salah satu kelurahan yang ada di
kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
yang masih mempertahankan adat perkawinan masyarakat melayu. Kelurahan
Teluk Dawan mempunyai luas wilayah yaitu 9.575 Ha/ 72,3 Km2. Adapun batasbatas wilayah Kelurahan Teluk Dawan yaitu sebagai berikut:
a. Sebelah Utara

: Kecamatan Nibung Putih

b. Sebelah Selatan

: Desa Londrang

c. Sebelah Barat
d. Sebelah Timur

: Kecamatan Parit Culum 1
: Desa Catur Rahayu

Sedangkan jarak kelurahan Teluk Dawan dengan pusat pemerintahan:
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan

: 8Km
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b. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten

: 6K

c. Jarak dari Ibukota Provinsi

: 125Km

Kelurahan Teluk Dawan bukan merupakan daerah pesisir dan keadaan
tanah berwarna hitam. Keadaan iklim kelurahan Teluk Dawan termasuk kategori
beriklim sedang, dikatakan demikian karena pada siang harinya tidak terlalu panas
dan pada malam harinya tidak terlalu dingin. Sementara itu tidak jauh berbeda
dengan daerah tropis lainnya diprovinsi Jambi, maka keadaan musim di kelurahan
Teluk Dawan hampir sama yaitu musim panas dan musim hujan.
C. Penduduk
Jumlah penduduk Kelurahan Teluk Dawan berdasarkan data pada tahun
2016 berjumlah 1. 619 jiwa yang terdiri dari jumlah kepala keluarga sebanyak 75
KK. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 745 jiwa dan perempuan sebanyak 874
jiwa. Mengenai kondisi selengkapnya penduduk Kelurahan Teluk Dawan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.53
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Dawan
NO

Jenis Kelamin

Keterangan

1

Jumlah Laki-laki

745

2

Jumlah Perempuan

874

Jumlah penduduk

1.619

53

Dokumen Kelurahan Teluk Dawan tahun 2016
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Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kelurahan Teluk Dawan
menunjukan bahwa penduduk laki-laki relatip lebih kecil dibandingkan dengan
penduduk perempuan .
Tabel 2. Jumlah Usia Penduduk Kelurahan Teluk Dawan
No

Usia

Keterangan

1

Jumlah Usia 0-15 Tahun

539 Jiwa

2

Jumlah Usia 16-65 Tahun

720 Jiwa

3

Jumlah Usia 65 Tahun Keatas

360 Jiwa

Jumlah Usia

1.619 Jiwa

Berdasarkan struktur umum, penduduk Kelurahan Teluk Dawan tergolong
penduduk usia menengah. Ini terlihat dari jumlah penduduk usia kelompok umur
16-65 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya yaitu 720 jiwa dan 539 jiwa
kelompok usia muda yaitu kelompok umur 0-15 tahun, kemudian kelompok umur
65 tahun keatas sebanyak 360 jiwa.
Sebagaimana halnya masyarakat dipedesaan pada umumnya yang
senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta hubungan baik antara
sesama masyarakat, maka masyarakat Kelurahan Teluk Dawan juga senantiasa
menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gotong royong,
musyawarah dan tolong menolong yang senantiasa menjadi kebiasaan masyarakat
setempat.
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D. Kondisi Sosial Budaya
1. Agama
masyarakat Kelurahan Teluk Dawan 100% memeluk agama Islam yang
jumlahnya sebanyak 1.619 tanpa ada agama lain didalamnya. Aktivitas dan
kehidupan masyarakat di Kelurahan Teluk Dawan sangat tentram aman dan
damai. Kesadaran melakasanakan ibadah sangat berkembang dengan baik. Hal
tersebut dapat dilihat dengan kegiatan sholat berjamaah disetiap tempat ibadah
seperti masjid dan mushola atau langgar yang terbilang cukup ramai yang
didatangi oleh masyarakat setempat. Selain itu juga banyak masyarakat yang
mengikuti

penggajian ataupun yasinan seperti yasinan ibu-ibu, bapak-bapak

pemuda-pemudi maupun yasinan keluarga yang ada di Kelurahan Teluk Dawan
yang dilakukan rutin setiap minggunya.
Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah
No

Tempat Ibadah

Keterangan

1

Masjid

2

2

Mushola/Langgar

2

Jumlah

4

Kelurahan Teluk Dawan memiliki 2 masjid dan 2 mushola/langgar. Masjid
yang terdapat di Kelurahan Teluk Dawan ini terbuat dari semen berlantaikan
keramik dengan ukuran lokasi yang cukup besar. Masjid pertama atas bantuan
dari pemerintah Tanjung Jabung Timur dan masjid kedua didirikan oleh H.
Syaipudin beserta keluarga. Sedangkan mushola/langgar terbuat dari papan
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dengan ukuran lokasi yang cukup kecil yang dibangun oleh masyarakat setempat
sebagai tempat beribadah.
2. Budaya
Pada bidang kebudayaan, masyarakat di Kelurahan Teluk Dawan sangat
menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek
moyang, hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya tatanan budaya dan adat
istiadat pada prosesi satu hari menjelang pernikahan yaitu salah satunya hantaran
Ayam Kodok. Di Kelurahan Teluk Dawan mayoritas suku melayu yang lebih
banyak dibandingkan dengan suku lainnya maka dalam lembaga yang berperan
melestarikan dan menjaga adat istiadat dan kebudayaan yaitu lembaga adat.
3. Perekonomian
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Teluk Dawan banyak
ditemukan garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakat Teluk Dawan bermata
pencaharian sebagai petani dan tukang. Mata pencaharian masyarakat Kelurahan
Teluk Dawan merupakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk melangsungkan
kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian banyak pekerjaan atau mata
pencaharian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Teluk Dawan untuk
melanjutkan kehidupanya. Adapun jenis mata pencaharian Kelurahan Teluk
Dawan yaitu sebagai berikut:54

54

Dokumen Kelurahan Teluk Dawan Tahun 2016
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdsarkan Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan
Teluk Dawan
No

Mata Pencaharian

Keterangan

1

Pegawai Negri Sipil (PNS)

4 Orang

2

Wiraswasta/Pedagang

33 Orang

3

Petani

510 Orang

4

Tukang

225 Orang

5

Buruh Tani

113 Orang

6

Peternak

45 Orang

Jumlah Penduduk

930 Orang

Masyarakat Kelurahan Teluk Dawan sebagaimana yang tertera pada tabel
diatas menujukan berbagai macam propesi mata pencaharian di Kelurahan Teluk
Dawan dan presentase penduduk mencapai 930 orang.
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STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADAT
KETUA LEMBAGA ADAT MUARA SABAK BARAT
SUDIRMAN ZAKARIA

KETUA LEMBAGA ADAT TELUK DAWAN
IBRAHIM RABUAN

JABATAN FUNGSIONAL
SUNARSIH, A. MD

WAKIL KETUA
SARGAWI

ANGGOTA
1. SAHARUDIN
2. ERPAN

BENDAHARA
M. AMIN
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERITAHAN KELURAHAN TELUK DAWAN

LURAH
TARMIZI

JABATAN FUNGSIONAL
SUNARSIH, A. MD

SEKRETARIS
ASNALIN, S. SOS

KASI PEMERINTAHAN

KASI TRANTIB

KASI PEMBANGUNAN

HASAN

IJAL

RODI

KASI PELAYANAN UMUM
TOYIB

RW 02

RW 01

ROZALI

ZULKIFLI

RT 01

RT 02

ZUANA

ABD. WADUD

RT 03
RIDWAN

RT 04

RT 05

USMAN

M. DAUD

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Sejarah Tradisi Ayam Kodok
Ayam Kodok awalnya disebut Ayam Godok yang artinya Ayam Rebus
atau dimasak hingga matang. Penyebutan Ayam Godok lama-kelamaan berubah
menjadi Ayam Kodok karena pengucapan ini sering diucapkan dari mulut
kemulut sehingga penyebutan Ayam Godok tersebut berubah menjadi Ayam
Kodok hingga saat ini sudah menjadi kebiasaan orang melayu. Ayam Kodok ini
adalah jenis ayam biasa/ayam kampung yang dimasak hingga matang untuk
dijadikan Hantaran wajib dalam proses pra pernikahan suku Melayu. Ayam
Kodok merupakan makanan tradisional khas suku Melayu. Ayam Kodok ini
sangat dipercaya oleh masyarakat melayu untuk membawa keberkahan bagi kedua
mempelai pengantin dalam sebuah pernikahan hingga menjadi keluarga kelak.55
Sebagai mana yang dapat kita lihat bagaimana kisah atau latar belakang
yang terdapat pada Ayam Kodok tersebut dalam hal ini telah dikemukakan oleh
Nenek Rusiah tentang Ayam Kodok bahwa :
“Asal usol Ayam Kodok begawal dari urang-urang asli melayu
Kelurahan Teluk Dawan, orang-orang inilah yang membawa
tradisi Ayam Kodok. Tepatnya sejak taon 1948 Ayam Kodok
sudah ado dan dikenal sebagai hantaran wajib dalam acara satu
ari sebelom menjelang pernikahan. Menurut nenek Rusiah yang
membuat tradisi Ayam Kodok di Kelurahan Teluk Dawan
55

Hasil Wawancara Bapak Sudirman Zakaria sebagai Ketua Lembaga Adat Kelurahan
Teluk Dawan (16 Februari 2018. 09. 20 WIB)
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Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelaskan bahwa tradisi
hantaran Ayam Kodok arus dilakukan kareno Ayam Kodok
mempunyai makna dan simbol didalamnya. Ayam Kodok berisikan
doa-doa keselamatan dan keberkahan kepada Tuhan yang Maha
Esa untuk keduo mempelai penganten maupun kedua keluarga
penganten.”56

Terjemahannya:
“Asal usul Ayam Kodok berasal dari orang-orang melayu asli
Kelurahan Teluk Dawan, orang-orang inilah yang membawa tradisi
Ayam Kodok. Tepatnya sejak tahun 1948 Ayam Kodok ini sudah
ada dan dikenal sebagai hantaran wajib dalam acara satu hari
sebelum menjelang pernikahan. Menurut nenek Rusiah yang
membuat tradisi Ayam Kodok di Kelurahan Teluk Dawan
Kaubupaten Tanjung Jabung Timur menjelaskan bahwa tradisi
hantaran Ayam Kodok harus dilakukan karena Ayam Kodok
mempunyai makna dan simbol didalamnya. Ayam Kodok berisikan
doa-doa keselamatan dan keberkahan kepada Tuhan yang Maha
Esa untuk kedua mempelai penggantin maupun kedua keluarga
pengantin.”

Dari informen diatas bahwasanya Tradisi Ayam Kodok sudah ada sejak
tahun 1948, yang berasal dari penduduk asli melayu Kelurahan Teluk Dawan
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu juga,
mengapa tradisi ini masih dilakukan karena Budaya masyarakat Melayu tidak
lepas dari unsur kepercayaan masyarakatnya. Budaya- budaya pada masyarakat
Melayu seringkali diwujudkan dengan upacara-upacara yang menjadi sebuah
56

Hasil Wawancara Nenek Rusiah Sebagai Sesepuh (18 Februari 2018. 08. 30 WIB)
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tradisi. Kebiasaan masayarakat Melayu melaksanakan tradisi Ayam Kodok dalam
satu hari menjelang pernikahan Adat Melayu merupakan kepercayaan akan makna
dan simbol yang terkandung didalamnya dan sebagai wujud hormat terhadap
peninggalan-peninggalan leluhur atau nenek moyang zaman dahulu.
Selain informan Nenek Rusiah terdapat juga informan yang lain yang
mengetahui tradisi Ayam Kodok, seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Ja’afar
bahwa.57
“Sudah menjadi kebiasoan yang turun temurun di kalangan
masyarakat Melayu, bahwa setiap urang tuo mempunyai hajat
pernikahan aruslah melakukan tradisi Ayam Kodok”
Terjemahannya:
“Sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun di kalangan
masyarakat Melayu, bahwa setiap orang tua mempunyai hajat
pernikahan haruslah melakukan tradisi Ayam Kodok”

Dari informasi diatas, penulis berkesimpulan bahwa suatu tradisi haruslah
dilakukan karena sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang dan
sudah menjadi ketentuan masyarakat itu sendiri agar tidak mendatangkan bala'
atau melanggar syarat Adat tersebut.

B. Faktor-faktor Masyarakat Masih Mempertahankan Tradisi Ayam Kodok
Tradisi Ayam Kodok ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga
pihak

pengantin

perempuan

sebelum

satu

hari

menjelang

pernikahan

dilaksanakan. Adapun alasan masyarakat Kelurahan Teluk Dawan masih

57

Hasil Wawancara Bapak M. Ja’afar (19 Februari 2018. 11.00)
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mepertahankan traidisi Ayam Kodok ini yaitu sebagai tanda penghormatan dari
keluarga perempuan, identitas budaya lokal serta sebagai tanda penghormatan
terhadap leluhur atau sebagai penghormatan kepada nenek moyang karena sudah
menjadi tradisi yang turun temurun sampai saat ini.

1. Tanda penghormatan dari keluarga perempuan
Ayam Kodok merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat
Kelurahan Teluk Dawan yang dilaksanaan oleh keluarga pengantin perempuan
dalam satu hari menjelang pernikahan. ini merupakan salah satu bentuk rasa
penghormatan atau rasa terimakasih karena sudah bersedia menikahi anak
perempuannya. Tradisi Ayam Kodok menjadi kepercayaan yang dipercaya oleh
masyarakat Kelurahan Teluk Dawan agar mempelai kelak menjadi keluarga yang
bahagia dan juga tidak lupa mengingat dan juga menghormati kedua orang tuanya.
Hal ini sebagai keinginan Ayah dan ibu agar kelak anaknya menjadi keluarga
yang bahagia serta saling menghormati kedua keluarga tersebut.58
Berdasarkan penjelasan di atas, maka inilah yang menjadi alasan
masyarakat mengapa masih mempertahankan tradisi Ayam Kodok hinga sampai
saat ini. Karena tradisi ini memiliki peranan begitu penting baik untuk kedua
mempelai pengantin atau keluarga.

58

Hasil Wawancara Ibu Nuraini (20 Februari 2018. 08.30 WIB)
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Gambar: hantaran Ayam Kodok menuju rumah perempuan

Dari gambar diatas menunjukan sebagai tanda penghormatan dari keluarga
perempuan dan menjalankan tradisi yang telah ditentukan.
Ayam Kodok ini merupakan Makanan tradisional yang khas di dalam
tradisi pra pernikahan Suku Melayu maka dari itu Ayam Kodok ini sangat
disakralkan, selain dikatakan jika Ayam Kodok ini tidak ada atau dalam arti tidak
dibuat dalam acara satu hari menjelang pernikahan maka acara bisa dibatalkan
atau ditunda dan akan terjadi kerusuhan atau sindiran kepada keluarga mempelai
wanita karena tidak menjalankan adat tradisi tersebut. Apabila tradisi ini tetap
dijalankan tanpa ada syarat tersebut maka pernikahan ini di kenakan denda uang
tunai sebanyak satu juta rupiah yang dibayar langsung oleh pihak keluarga
perempuan kepada ketua lembaga adat. Seperti dalam seloko adat Jambi
menyebutkan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabulah, maksudnya
hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-Qur’an
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yang artinya segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan
adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
Bukti bahwa Ayam Kodok ini disakralkan adalah Ayam Kodok ini harus
tetap ada dalam pra pernikahan/satu hari menjelang pernikahan walaupun
pernikahan ini bukan sama-sama orang melayu misalnya wanita dari suku Melayu
dan lelaki tersebut dari suku Jawa atau Bugis maka tradisi Ayam Kodok ini harus
tetap dibuat karena sudah sebagai syarat adat yang telah ditentukan oleh
masyarakat Suku Melayu dan sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek
moyang masyarakat Suku Melayu.
Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu HJ. Nurlela bahwa:
“Telah terbukti pada 3 tahun yang lalu bahwa saat itu ada keluarga
yang akan melangsungkan pernikahan akan tetapi keluarga
mempelai wanita tidak melakukan tradisi Ayam Kodok pada satu
hari menjelang pernikahan, maka pada acara persandingan
mempelai wanita jatuh pingsan dan kesurupan, yang mana ia
mengatakan bahwa acara pernikahan tidak akan dapat berlangsung
sebelum Ayam Kodok itu dilengkapi karena Ayam Kodok itu
sebagai simbol untuk pengantin, ungkapan mempelai wanita yang
kesurupan, pada akhirnya kelurga mempelai pengantin wanita
segera melengkapi Ayam Kodok tersebut. Setelah itu baru acara
dapat dilangsungkan kembali”.59

Selain hal itu Ayam Kodok juga tidak dapat diberikan kepada tamu atau
sembarang orang selain kepada keluarga mempelai lelaki. Pernyataan menurut

59

Hasil Wawancara Ibu Hj, Nurlela (22 Febuari 2018. 13. 50 WIB)
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bapak Sudirman Zakaria Ketua Lembaga Adat Kelurahan Teluk Dawan
menuturkan bahwa:
“Ayam Kodok dak boleh dikeluakan di lua rumah kalu belom
selesai dibuat dan dak boleh dibagikan ketetanggo atau tamu
kareno Ayam Kodok ini dak boleh dimakan oleh basing urang,
kareno Ayam Kodok ini merupakan Simbol yang terdapat pado diri
penganten atau keduo mempelai.”60

Terjemahannya:
“Ayam Kodok tidak boleh dikeluarkan di luar rumah kalau belum
selesai dibuat dan tidak boleh dibagikan ketetangga atau tamu
karna Ayam Kodok ini tidak boleh dimakan oleh sembarangan
orang, karna Ayam Kodok ini

merupakan Simbol yang terdapat

pada diri pengantin atau kedua mempelai.”

Ayam Kodok telah menjadi kepercayaan nenek moyang sejak dahulu dan
telah menjadi perantara dari doa-doa keselamatan dan keberkahan untuk pasangan
pengantin adapun doa-doa yang dilantunkan pada prosesi penyerahan Ayam
Kodok pada calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut: kami dari pihak
perempuan menyerahan Ayam Kodok ini sebagai tanda keselamatan dan
keberkahan bagi kedua mempelai kelak dan semoga hidup bahagia sampai anak
cucu. Ayam Kodok dianggap sebagai simbol keberuntungan. Inilah sebabnya
kenapa sampai saat ini masyarakat Suku Melayu memepercayai Ayam Kodok

60

Hasil Wawancara Bapak Sudirman Zakaria sebagai Ketua Lembaga Adat Kelurahan
Teluk Dawan (26 Februari 2018. 20. 15 WIB.)
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tersebut dan masih mempertahankannya dan menjadikannya sebagai tradisi pada
pra pernikahan.

2. Identitas Budaya Lokal
Keberadaan tradisi Ayam Kodok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat
Kelurahan Teluk Dawan. Melalui tradisi ini bertujuan untuk mandapatkan ridho
dari Allah yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi sudah mendarah daging bagi
masyarakat Kelurahan Teluk Dawan. Sehingga masyarakat ini tetap selalu
melaksanakan tradisi Ayam Kodok sebagai doa-doa keselamatan dan keberkahan
untuk pasangan pengantin agar nantinya kehidupan rumah tangga mempelai
dijauhkan dari segala marah bahaya dan balak. Pernyataan ini sesuai dengan
pernyataan yang didapakan dari hasil wawancara dengan seorang tokoh
masyarakat selaku sesepuh di Kelurahan Teluk Dawan yaitu:
“Tradisi Ayam Kodok ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan
masyarakat Kelurahan Teluk Dawan, Tradisi ini dilakukan supayo
keluargo mempelai penganten biso hidup rukun dan dijaohkan dari
segalo macam mara bahayo.”61

Terjemahannya:
“Tradisi Ayam Kodok ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan
masyarakat Kelurahan Teluk Dawan, tradisi ini dilakukan supaya
keluraga mempelai pengantin bisa hidup rukun dan dijauhkan dari
segla macam mara bahaya.”

61

Hasil Wawancara Ibu Nuraini (28 Februari 2018. 08.10 WIB)
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Tradisi ini kian berlanjut dan masih dibudayakan oleh masyarakat
Kelurahan Teluk Dawan hingga saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkannya
adalah identitas yang dimiliki oleh warga Melayu. Dengan dijadikan sebagai
identitas tersebut masyarakat Kelurahan Teluk Dawan lebih tertolong dalam
melakukan kegiatan tradisi ini tetap dilakukan dengan harapan agar kedua
mempelai pengantin menjadi sepasang suami istri yang berguna bagi keluarga dan
juga masyarakat sekitar.
Kepercayaan masyarakat setempat terhadap nila-nilai budaya yang
menyatakan bahwa dalam tradisi Ayam Kodok dapat memberikan keselamatan,
keberkahan bagi keluarga yang memiliki hajat baik itu kedua mempelai maupun
untuk kedua orang tua dari bencana dan bala’ maupun penyakit, hal ini jelas
memberikan sugesti dan memotivasikan diri untuk ikut terlibat melaksanakan
tradisi Ayam Kodok di Kelurahan Teluk Dawan. Sebagaimana yang diketahui
bahwa dalam tradisi Ayam Kodok juga memiliki nilai tersendiri. Adapun nilainilai yang tekandung dalam tradisi Ayam Kodok ialah nilai pendidikan dalam
hubungan dengan Tuhan, nilai pendidikan sosial serta kemasyarakatan dan nilai
budaya.
Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Teluk Dawan tetap melaksanakan
tradisi tersebut untuk menunjukan kebudayaan tradisional yang diajarkan dengan
kondisi saat ini.
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3. Penghormatan Kepada Leluhur/Nenek Moyang
Masyarakat begitu antusias dengan menjaga tradisi ini agar tetap
dilestarikan hingga kegenerasi selanjutnya. Oleh karena itu mereka tetap
mempertahankannya. Mereka mempercayai Ayam Kodok adalah warisan nenek
moyang yang selalu membawa keselamatan, keberkahan dan kebaikan untuk
kedua mempelai pengantin dan kedua keluarga tesebut. Apa bila tidak
melaksanakan tradisi Ayam Kodok, mereka menyadari bahwa akan ada sesuatu
yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pengantin tersebut dan dikenankan
denda uang tunai karena sudah melanggar adat yang telah ditentukan di Kelurahan
tersebut. Oleh karena itu mereka menyakini bahwa Ayam Kodok merupakan
do’a–do’a keselamatan dan keberkahan yang baik, karena doa pada tradisi Ayam
Kodok ini adalah doa orang tua yang mengharapkan kebahagiaan hidup anakanaknya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, selain itu juga sebagai
penghormatan dan saling menghargai kedua keluarga agar selalu harmonis seperti
yang terdapat pada simbol dan makna-makna yang terkadung didalam Ayam
Kodok tersebut.62
Menurut wawancara dengan nenek Rusiah beliau mengatakan bahwa:
“Ayam Kodok emang harus dilaksanokan oleh orang masyarakat
sini, jiko idak nantinyo akan dapat balak atau musibah seperti
kehidupan rumah tango penganten idak dapat hidup bahagia.”63

62
63

Hasil Wawancara Bapak Sudirman Zakaria (1 Maret 2018. Jam 15.10)
Hasil Wawancara Nenek Rusiah (2 Maret 2018. Jam 11.15)
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Terjemahannya:
“Ayam Kodok

memang harus dilaksanakan oleh masyarakat

disini, jika tidak nantinya akan mendapat balak atau musibah
seperti kehidupan rumah tangga pengantin tidak dapat hidup
bahagia.”
Maksudnya Ayam Kodok memang harus dilaksanakan oleh masyarakat
suku Melayu jika tidak nantinya akan mendapat musibah rumah tangga pengantin
selalu dalam masalah, atau ujian yang datang secara terus menerus jadi tradisi ini
wajib dilaksanakan karena didalam tradisi Ayam Kodok ini memberikan doa
keselamatan dan keberkahan untuk pasangan pengantintersebut.
Didalam

perkembangan

zaman

seperti

sekarang ini,

masyarakat

mengaharapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi Ayam Kodok tetap
terjaga dan di lestarikan sampai saat ini. Tradisi Ayam Kodok ini dilakukan oleh
masyarakat Kelurahan Teluk Dawan pada satu hari menjelang pernikahan
dilakasanakan, nantinya hantaran Ayam Kodok ini mendapat balasan dari
mempelai pengantin laki-laki pada acara pernikahan. Masyarakat Kelurahan Teluk
Dawan masih sangat menghormati warisan dari para leluhur atau warisan dari
nenek moyang yang dianggap sebagai penerus cikal bakal anak cucu mereka kelak
dan tradisi ini selalu dilakukan karena sudah menjadi tradisi adat orang suku
melayu khususnya di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupatn Tanjun Jabung Timur.
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C. Makna Simbolis Yang Terkandung Pada Ayam Kodok
Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah
membuka baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara mudah.
Sekat-sekat informasi dengn sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu
yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi di sekitarnya. Setiap orang
memiliki

akses

terhadap

sumber

informasi

dimanapun

di

dunia

ini.

Konssekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang
berkembang.64
Di era globalisasi dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang
dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa.
Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan
antar sesama manusia, antar suku Bangsa dan antar Negara dalam berbagai bidang
akan melahirkan suatu pola pikir baru yang dipengaruhi oleh budaya luar.
Kemajuan di segala bidang teknologi ini telah sampai hingga kepelosok
desa, termasuklah di Kelurahan Teluk Dawan yang merupakan wilayah
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun
kemajuan teknologi tersebut tidak mengubah pola pikir masyarakat dalam
memaknai budaya lokal.65
Tradisi Ayam Kodok merupakan salah satu hasil budaya peninggalan
nenek moyang masyarakat Kelurahan Teluk Dawan. Tradisi ini dilakukan
sebelum satu hari menjelang resepsi pernikahan. Dapat dilihat dari zaman yang
sudah mulai berkembang saat ini tradisi Ayam Kodok di Kelurahan Teluk Dawan
64
65

Hasil Wawancara Ibu Nuraini ( 2 september 2018. Jam 8.30 WIB)
Hasil Wawancara Hj. Nurlela ( 5 September 2018. Jam 10.10 WIB)
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masih menggunakan tradisi Melayu orang dahulu.66 Selain itu Ayam Kodok ini
juga mempunyai makna dan simbolis yang berpengaruh untuk pasangan
pengantin maupun kedua keluarga tesebut.
Ayam Kodok merupakan Makanan tradisional yang khas dalam tradisi pra
pernikahan Suku Melayu maka dari itu Ayam Kodok sangat disakralkan. Ayam
Kodok ini adalah Ayam biasa yang dimasak dengan menggunakan bahan-bahan
pokok yang sudah di tentukan oleh juru masak. Sesudah dimasak Ayam Kodok
ini di hias dengan bahan makanan lainnya, serta di buat sesuai ketentuan tersebut
sehingga Ayam Kodok ini menjadi menarik dan memiliki bau yang enak dan
wangi sehingga membuat orang penasaran akan rasanya.67
Gambar Ayam Kodok yang mempunyai makna dan simbolis

66
67

Hasil Wawancara Bapak M. Ja’afar (10 Semptember 2018. Jam 9.00 WIB)
Hasil Wawancara dengan Hj. Nurlela (14 September 2018. 08.15 WIB)
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Berikut makna dan simbolis Ayam Kodok pada tradisi Pra Pernikahan
Teluk Dawan Adapun Makna Simbolis yang terkandung pada Ayam Kodok d
Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung
Jabung Timur diantaranya adalah:
1. Ayam
Objek dari pada tradisi Ayam Kodok, dipakai untuk bahan utama dari
tradisi Ayam Kodok yang di lakukan oleh masyarakat kelurahan Teluk Dawan.
Ayam tersebut bermakna sebuah mencakup sebuah keluarga yang di bumbuhi
dengan ajaran-ajaran dan amanah yang positif.
Maksud makna simbol Ayam Kodok tersebut agar dalam rumah
tangga kelak haruslah selalu mematuhi atau menjalankan ajaran-ajaran baik yang
sudah ditentukan dalam islam. Amanah dalam melakukan suatu pekerjaan dan
selalu berpikiran positif dalam membina rumah tangga maupun dalam ajaran
islam.
2. Telur 4 butir
Telur 4 butir yang di masukkan ke dalam perut ayam bermakna
sebagai penyanggah sebuah rumah dan tetap bersabar dalam kondisi ekonomi
yang dihadapi setiap harinya.
Maksud makna simbol Telur 4 butir tersebut agar

dalam rumah

tangga haruslah tetap bersabar dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin
maju serta berusaha saling menguatkan dalam keluarga agar tetap baik-baik saja.
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3. Benang (mejahit perut ayam)
Benang yang merekatkan perut ayam trsebut agar telur ayam yang
dimasukkan tidak jatuh saat dimasak, bermakna agar dalam rumah tangga tetap
selalu bersama dan tidak bercerai-berai.
Maksud makna simbol benang tersebut

agar suatu keluarga yang

dibina tidaklah bercerai berai dan dimaksudkan agar suatu keluarga yang dibina
menjadi keluarga yang damai dan tentram serta selalu bersama dalam senang
maupun duka.
4. Cabe Merah
Melambangkan keberanian dalam menghadapi masalah rumah tangga
kelak. Keberanian dalam mengatasi masalah yang datang dan berani dalam urusan
mencari nafkah yang halal.
Maksud makna simbol cabe merah tersebut diharapkan dalam rumah
tangga kedua mempelai kelak menjadi keluarga yang sabar dan tangguh dalam
menghadapi masalah dalam rumah tangga dan selalu mencari nafkah yang halal
menurut ajaran islam agar keluarga tersebut selalu hidup rukun dan bahagia.
5. Cabe hijau
Melambangkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan, dalam
rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warrohmah.
Maksud makna simbol cabe hijau tersebut melambangkan kedamaian
tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga hingga menciptakan suasana yang
tenang dan harmonis serta menjadi kelurga sakinah mawaddah dan warrohmah.
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6. Daun Kol putih
Melambangkan kesucian atau awal dari memulai kehidupan yang baru.
Maksud makna simbol daun kol putih tersebut diharapkan rumah tangga kelak
menjadi keluarga yang saling setia menjaga kehormatan satu sama lain dan selalu
menerima kekurangan pasangan agar rumah tangga tersebut tetap bersamaselamanya.
7. Wortel
Melambangkan kekuatan emosi yang rendah maksud makna simbol
wortel tersebut menjadikan rumah tangga senantiasa bisa menjaga amarah sebaik
mungkin agar rumah tangga kelak tetap baik-baik saja dan berjalan harmonis.
8. Lidi Kelapa
Melambangkan kekokohan atau kekuatan sebagai pondasi berdirinya
rumah tangga kelak.
Maksud makna simbol

lidi kelapa tersebut agar keluarga kedua

mempelai kelak tetap menjaga janji setia agar tidak tidak bercerai-berai dan tetap
menjadi keluarga yang kuat dalam segala masalah yang dihadapi.
9. Wadah atau Nampan
sebagai tempat ayam kodok yang melambangkan keseluruhan sebagai
tempat berteduh, beristirahat dan sebagai tempat berbagi cerita bersama keluarga.
Maksud Makna simbol tersebut

sebagai tempat berteduh ketika hujan/panas,

beristirahat bersama keluarga tercinta dan berbagi cerita bahagia maupun cerita
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sedih agar terciptanya kejujuran dan keterbukaan dalam keluarga tanpa ada
rahasia .68
Berdasarkan makna dan simbol Ayam Kodok pada tradisi Pra Pernikahan
suku Melayu di Kelurahan Teluk Dawan Jelas bahwa makna dan simbol yang
diuraikan diatas mencerminkan kehidupan keluarga yang bisa jadi panutan bagi
kehidupan masyarakat yang lainnya.
Adapun Alat dan bahan serta proses pembuatan ayam kodok yang
diadakan masyarakat Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung ialah sebagai berikut:
A. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan Ayam Kodok
1. Pisau
Berfungsi untuk memotong bahan-bahan yang akan dimasak
2. Gilingan
Berfungsi untuk menggiling kelapa goreng
3. Blender
Berfungsi untuk menghaluskan semua bahan-bahan masakan
3. Kuali
Berfungsi sebagai alat untuk mengoreng kelapa goreng dan memasak
bahan makanan lainnya
4. Periuk Kukus
Berfungsi untuk mengkukus ayam yang sudah dibersikan dan sudah
dicampurkan bahan makanan yang sudah diolah

68

Hasil Wawancara Nenek Rusiah (15 September 2018. 11.00 WIB)
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5. Kompor Gas Berfungsi untuk memasak Ayam serta bahan makanan
Ayam Kodok69
B. Bahan-bahan Ayam Kodok

69

Hasil Wawancara Nenek Rusiah (16 September 2018. 8.00 WIB)
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N0

Bahan- bahan Ayam Kodok

1
Cabe Merah setengah ons
2
Sahang 1 sendok kecil
3
Paeka 1 sendok
4
Kempang Palo 5 lembar
5
Buah Tapalago 1 bungkus
6
Jintan Putih 1 bungkus
7
Ketumbar 1 bungkus
8
Mengkuas 1 buah
9
Bawang Putih 1 ons
10
Bawang Merah setengah ons
11
Cengkeh 1 bungkus
12
Kulit Manis 1 buah
13
Daun Salam 5 lembar
14
Kelapa 3 buah
15
Serai 1 buah
16
Kemiri 4 buah
17
Minyak Kelapa 1 ons
18
Asam Jawa 1 bungkus
19
Gula 1 sendok
20
Garam setengah sendok
21
Miwon setengah bungkus
22
Daun kunyit
23
Ayam 1.70
C. Proses pembuatan Ayam Kodok

70

Hasil Wawancara Ibu H.j Nurlela (20 September 2018. Jam 10.10 WIB).
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Pertama-tama mengkuas, jahe putih, serai, bawang merah, bawang putih
selanjutnya diiris-iris setelah itu digiling dan campurkan kemiri hingga halus,
kemudian cabe diblender selanjtnya ditumis, setelah itu goreng ketumbar, sahang,
kembang paeka, cengkeh, jintan putih setelah digoreng semua lalu digiling setelah
hancur baru diayak selanjutnya ditaburkan semua bahan tersebut kedalam kuali
agar bercampur dengan bumbu yang sedang ditumis tersebut lalu campurkan kulit
manis sedikit, kelapa goreng, asam jawa, garam/masako setelah itu campurkan
daun salam secukupnya agar wangi selanjutnya masukkan santan hingga
mendidih setelah itu masukkan Ayam Kodok tersebut kedalam pengukus dan
taburkan bumbu tersebut agar mengenai Ayam Kodok agar meresep kedalam
daging Ayam Kodok tersebut hingga menjadi enak dan empuk.71
Berdasarkan bahan dan proses pembuatan Ayam Kodok diatas maka itulah
tradisi masyarakat Suku Melayu yang saat ini masih dipertahankan dan wajib
dilakukan dalam kalangan masyarakat Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

71

Hasil Wawancara Nenek Rusiah (27 September 2018. Jam 08. 00 WIB).

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 tradisi Ayam Kodok: Ayam Kodok diambil dari bahasa melayu yang
artinya ayam rebus atau dimasak hingga matang. Jenis Ayam Kodok ini adalah
Ayam biasa/Ayam Kampung. Penyebutan Ayam Godok lama-kelamaan
pengucapannya berubah menjadi Ayam Kodok karena pengucapan ini sering di
ucapkan dari mulut kemulut dan sudah menjadi suatu kebiasaa maka
berubahlah pengucapannya menjadi ayam godok. Ayam Kodok merupakan
makanan tradisional khas suku melayu. Tepatnya sejak tahun 1948 Ayam
Kodok ini sudah ada dan dikenal sebagai hantaran wajib dalam acara satu hari
sebelum menjelang pernikahan. Tradisi Ayam Kodok di Kelurahan Teluk
Dawan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah tradisi hantaran Ayam Kodok
ini harus dilakukan karena Ayam Kodok ini mempunyai makna dan simbol
didalamnya. Hal ini bertujuan untuk menghormati pihak pengantin laki-laki
beserta keluarga dan bertujuan saling menghormati warisan dari nenek moyang
atau leluhur selain itu sebagai panutan untuk pengantin kelak.
2. Adapun tradisi Ayam Kodok merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga
pihak pengantin perempuan sebelum satu hari menjelang pernikahan
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dilaksanakan. Adapun alasan masyarakat Kelurahan Teluk Dawan masih
mempertahankan tradisi Ayam Kodok ini yaitu sebagai tanda penghormatan
dari keluarga perempuan, identitas budaya lokal serta sebagai tanda
penghormatan terhadap leluhur atau sebagai penghormatan kepada nenek
moyang karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun sampai saat ini.
Apabila tradisi ini tetap dijalankan tanpa ada syarat tersebut maka pernikahan
ini dikenakan denda uang tunai sebanyak satu juta rupiah yang dibayar
langsung oleh pihak keluarga perempuan kepada ketua lembaga adat.
3. Makna simbolis yang terkandung pada Ayam Kodok Pra Pernikahan suku
Melayu Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten
Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah:
1. Ayam
Objek dari pada tradisi Ayam Kodok, dipakai untuk bahan utama dari
tradisi Ayam Kodok yang di lakukan oleh masyarakat kelurahan Teluk Dawan.
Ayam tersebut bermakna sebuah mencakup sebuah keluarga yang di bumbuhi
dengan ajaran-ajaran dan amanah yang positif.
Maksud makna simbol Ayam Kodok tersebut agar dalam rumah
tangga kelak haruslah selalu mematuhi atau menjalankan ajaran-ajaran baik
yang sudah ditentukan dalam islam. Amanah dalam melakukan suatu pekerjaan
dan selalu berpikiran positif dalam membina rumah tangga maupun dalam
ajaran islam.
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2. Telur 4 butir
Teluk 4 butir yang di masukkan ke dalam perut ayam bermakna
sebagai penyanggah sebuah rumah dan tetap bersabar dalam kondisi ekonomi
yang dihadapi setiap harinya.
Maksud makna simbol Telur 4 butir tersebut agar

dalam rumah

tangga haruslah tetap bersabar dalam menghadapi kondisi ekonomi yang
semakin maju serta berusaha saling menguatkan dalam keluarga agar tetap
baik-baik saja.
3. Benang (mejahit perut ayam)
Benang yang merekatkan perut ayam trsebut agar telur ayam yang
dimasukkan tidak jatuh saat dimasak, bermakna agar dalam rumah tangga tetap
selalu bersama dan tidak bercerai-berai.
Maksud makna simbol benang tersebut

agar suatu keluarga yang

dibina tidaklah bercerai berai dan dimaksudkan agar suatu keluarga yang
dibina menjadi keluarga yang damai dan tentram serta selalu bersama dalam
senang maupun duka.
4. Cabe Merah
Melambangkan keberanian dalam menghadapi masalah rumah tangga
kelak. Keberanian dalam mengatasi masalah yang datang dan berani dalam
urusan mencari nafkah yang halal.
Maksud makna simbol cabe merah tersebut diharapkan dalam rumah
tangga kedua mempelai kelak menjadi keluarga yang sabar dan tangguh dalam
menghadapi masalah dalam rumah tangga dan selalu mencari nafkah yang
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halal menurut ajaran islam agar keluarga tersebut selalu hidup rukun dan
bahagia.
5. Cabe hijau
Melambangkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan, dalam
rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warrohmah.
Maksud makna simbol cabe hijau tersebut melambangkan kedamaian
tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga hingga menciptakan suasana yang
tenang dan harmonis serta menjadi kelurga sakinah mawaddah dan warrohmah.
6. Daun Kol putih
Melambangkan kesucian atau awal dari memulai kehidupan yang
baru. Maksud makna simbol daun kol putih tersebut diharapkan rumah tangga
kelak menjadi keluarga yang saling setia menjaga kehormatan satu sama lain
dan selalu menerima kekurangan pasangan agar rumah tangga tersebut tetap
bersama-selamanya.
7. Wortel
Melambangkan kekuatan emosi yang rendah maksud makna simbol
wortel tersebut menjadikan rumah tangga senantiasa bisa menjaga amarah
sebaik mungkin agar rumah tangga kelak tetap baik-baik saja dan berjalan
harmonis.
8. Lidi Kelapa
Melambangkan kekokohan atau kekuatan sebagai pondasi berdirinya
rumah tangga kelak.
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Maksud makna simbol

lidi kelapa tersebut agar keluarga kedua

mempelai kelak tetap menjaga janji setia agar tidak tidak bercerai-berai dan
tetap menjadi keluarga yang kuat dalam segala masalah yang dihadapi.
9. Wadah atau Nampan
sebagai tempat ayam kodok yang melambangkan keseluruhan sebagai
tempat berteduh, beristirahat dan sebagai tempat berbagi cerita bersama
keluarga. Maksud Makna simbol tersebut

sebagai tempat berteduh ketika

hujan/panas, beristirahat bersama keluarga tercinta dan berbagi cerita bahagia
maupun cerita sedih agar terciptanya kejujuran dan keterbukaan dalam
keluarga tanpa ada rahasia .
B. Saran
Setelah selesai dan mengungkapkan tentang tradisi Ayam Kodok dalam
Pra Pernikahan Suku Melayu di Kelurahan Teluk Dawan ini, setidaknya sedikit
atau banyaknya kita dapat mengambil pelajaran bahwa tradisi ini merupakan
tradisi yang bersifat positif. Karena masyarakat menyakini bahwa perlindungan
dan pertolongan dari Allah benar-benar ada dalam do’a keslamatan dan
keberkahan yang dilantunkan dalam tradisi Ayam Kodok. Pelaksanaan tradisi
Ayam Kodok ini merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya nenek moyang
atau leluhur mereka. Oleh karena itu penulis ingin memberikan beberapa masukan
atau saran terhadap masyarakat Kelurahan Teluk Dawan dalam melambangkan
nila-nilai budaya lokal, yaitu:
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1. Pemerintahan setempat hendaknya dapat lebih melestarikan tradisi Ayam
Kodok, karena dalam tradisi Ayam Kodok terdapat nilai-nilai pendidikan
dan nilai-nilai kebudayaan.
2. Bagi dinas kebudayaan diharapkan peran sertanya dalam membina dan
menjaga serta melestarikan budaya Melayu. Karena hal ini dapat dijadikan
ciri khas budaya tersebut.
3. Bagi generasi muda termasuk saya peneliti agar mempelajari cara
memasaknya atau mempromosikannya untuk bisa diperkenalkan dalam
dunia jasa.
C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada penulis berupa
kesehatan rohani dan jasmani kepada penulis, sehingga penulis

dpat

menyelesaikan skipsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak sekali terdapat
kekeliruan, baik dalam segi penulisan, pengutipan dan sebagainya. Oleh karena
itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik ataupun saran
yang sifatnya membangun diri semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini.
Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi in. semoga
Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, petunjuk serta rahmatnya kepada
kita semua dalam setiap langkah. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Robbalalamin.
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LAMPIRAN
Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Sudiman Zakaria, umur 70 Tahun. Bapak
Sudirman Zakaria adalah seorang Ketua Lembaga Adat di Kelurahan Teluk
Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan maksud,
tradisi hantaran Ayam Kodok serta adat yang berlaku dalam hantaran Ayam
Kodok. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat yang mengatur tentang adat istiadat
yang ada di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
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Gambar 2: Wawancara dengan Nenek Rusiah , umur 75 Tahun, Nenek Rusiah
adalah seorang Sesepuh atau juru masak yang mengetahui tentang Ayam Kodok
di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Adapun tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan maksud,
kenapa

sampai

saat

ini

masyarakat

Kelurahan

Teluk

Dawan

Masih

mempertahankan Ayam Kodok serta mengetahui apa makna simbolis yang
terkandung dalam Tradisi Ayam Kodok. Nenek Rusia salah satu sesepuh atau juru
masak Ayam Kodok di Kelurahan Teluk Dawan Keacamatn Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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Gambar 3: wawancara dengan Datuk Suden, umur 88 Tahun, Datuk Sauden
adalah salah satu orang yang mengetahui asal usul sejarah Kelurahan Teluk
Dawan.
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Gambar 3: Ayam Kodok yang sudah dihias dengan berbagai simbol yang
memiliki makna dan berbentuk unik.

Gambar 4: Hantaran Ayam Kodok beserta keluarga pengantin perempuan menuju
rumah pengantin laki-laki
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Gambar 5: Hantaran Ayam Kodok tiba dirumah pihak pengantin laki-laki. Adapun
dalam hantaran Ayam Kodok generasi muda juga ikut serta dalam Hantaran ini
guna mempererat silaturahmi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

9

Gambar 6: Saya peneliti ikut serta atau belajar sedikit-sedikit cara memasak atau
mempelajari dalam pembuatan Ayam Kodok ini.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Makna Simbolis Ayam Kodok Pra Pernikahan Suku Melayu Kelurahan
Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

NO

TEKNIK

I

Wawanca
ra

TOPIK
Bagaimana

SUB PERTANYAAN
1. Dari manakah asal
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Sejarah Tradisi

tradisi Ayam
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mendalam

Ayam Kodok

Kodok?

masyarakat

(indeptinterview

Kelurahan

)

Kelurahan Teluk
Dawan ?

2. Sejak kapan
masyarakat

Teluk Dawan

melakukan Tradisi

yang

Ayam Kodok?

memiliki

3. Siapa saja yang
biasanya melakukan
Tradisi Ayam
Kodok?
4. Apa tujuan
masyarakat
melakukan tradisi
Ayam Kodok?
5. Apakah ada simbolsimbol tertentu
untuk melakukan
tradisi Ayam
Kodok?
6. jika ada, apa saja
simbol-simbol yang
digunakan dalam
tradisi Ayam
Kodok?
7. Dan lain-lain.

peran
urgen.

yang
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Wawanca

Masyarakat

Pelaku Ayam

Wawancara

masih

masih

Kodok atau
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mempertahanka

mempertahankan

sesepuh

(indeptinterview
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Tradisi Ayam
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Makna simbolis 1. Apa saja makna dan

Tokoh

Wawancara

ayam kodok

simbolis yang

masyarakat

mendalam dan

terkandung pada

dan sesepuh

observasi non

ra

Ayam Kodok?

Dokoment Lokasi
asi

1. Mengapa masyarakat

penelitian

1. Data tentang

partisipan

Kantor

Dokumentasi

gambaran

Kecamatan

umum Kecamatan

Muara Sabak

Muara Sabak Barat

Barat

2. Data tentang

dan

Kantor

gambaran umum

Kelurahan

Kelurahan Teluk

Teluk Dawan

Dawan
3. Data tentang
pemerintahan Kelura
han Teluk Dawan
4. Data tentang
penduduk Kelurahan
Teluk Dawan
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DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

1. Nama
Umur

: Sudirman Zakaria
: 70 Tahun

Pekerjaan

: Ketua Lembaga Adat

Agama

: Islam

2. Nama
Umur

: Sauden
: 88 Tahun

Pekerjaan

:-

Agama

: Islam

3. Nama
Umur

: M. Ja’apar
: 70 Tahun

Pekerjaan

: Tani

Agama

: Islam

4. Nama
Umur

: Nuraini
: 65 Tahun

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Agama

: Islam

5. Nama
Umur

: Rusiah
: 75 Tahun

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Agama

: Islam

6. Nama
Umur

: Hj. Nurlela
: 65 Tahun

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Agama

: Islam
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Murniati

NIM

: AS131328

Tempat/TglLahir

: Teluk Dawan, 17 Desember 1994

Alamat

: Perumahan Tahfiz Rt 10

Pekerjaan

: Mahasiswa

No. Hp

: 085210025515

Pendidikan

: S1 Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi.

RiwayatPendidikan

No.

JenjangPendidikan

Alamat
Kelurahan Teluk

TahunTamat

1

SDN 32 Teluk Dawan

2

SMPN 17 Parit Culum

Parit Culum

2010

3

SMAN 8 Tanjab Timur

Parit Culum

2013
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S1 FAH UIN STS Jambi

Ma. Jambi

2013 - Sekarang

Dawan

2007

