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Apa yang akan aku lakukan. 

Dengan.. 

Apa yang bisa aku lakukan, 

Itu berbeda. 

. 

. 

Masih ada Allah,  

Yang selalu ada. 

Jangan lah lupa 

Tuk selalu ingat kepada-Nya. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian skripsi dengan judul “Bentuk, Makna, dan Fungsi Upacara Ritual Duar 
Hidup Manusia pada Masyarakat Sunda” bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, 
dan fungsinya dalam upacara daur hidup manusia pada masyarakat Sunda. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data 
berdasarkan fakta. Dalam hal ini, metode pengumpulan data terdiri dari tiga cara, pertama 
studi pustaka seperti: buku, makalah, media skripsi, jurnal, dan lainnya yang menunjang 
penelitian, kedua informan dengan menyaksikan serta turun kelapangan dan mengikuti 
jalannya upacara lalu melakukan wawancara untuk memperoleh penjelasan yang sebenarnya, 
dan yang ketiga teknik simak libat cakap. Hasil penelitian ini menunjukkan data bahasa 
sebanyak 32 yang terdiri atas ritual daur hidup manusia meliputi antara lain (1) upacara masa 
kehamilan: salamatan tilu bulanan, salamatan lima bulanan, tingkeban, salamatan salapan 
bulan, reuneuh mundingeun;  (2) upacara masa kelahiran yang meliputi: Upacara memelihara 
tembuni, upacara nenjrag bumi, puput puseur, ekah, nurunkeun, opat puluh dinten, cukuran, 
turun taneuh; (3) upacara masak kanak-kanak yang meliputi: upacara gusaran dan sepitan; 
(4) upacara pernikahan yang meliputi: nendeun omong, ngalamar, siraman, ngaras, 
pengajian, ngecagkeun aisan, ngeningan, ngeuyeuk seureuh, munjungan, saweran, meuleum 
harupat, nincak endog, huap lingkung, ngaleupaskeun japati; (5) upacara kamatian yang 
meliputi: Ngemandian, ngaboehan, nyolatkan, nguburkeun, nyusur taneuh. Bentuk dan 
makna upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat Sunda tersebut memiliki 
keberagaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada masyarakat Sunda yang sangat 
beragam dan terdapat kemiripan dengan budaya lainnya di Indonesia, kekayaan budaya 
seperti ini sangat disayangkan apabila hilang begitu saja. Semoga skripsi ini mampu 
mengingatkan tata cara ritual adat Sunda dan dapat diimplementasikan. Setiap prosesi, bentuk 
dan fungsinya memiliki ciri khasnya tersendiri yang saling membedakan, namun makna yang 
ingin disampaikan intinya sama yaitu memohon kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan faktor adat istiadat yang masih sangat kental. Sedangkan untuk fungsi dari upacara daur 
hidup manusia pada masyarakat Sunda juga memiliki keberagaman, yaitu: (1) fungsi upacara 
tersebut berkaitan dengan upacara yang dilaksanakan sebagai alat pendidikan; (2) upacara 
sebagai sarana untuk berdoa; (3) upacara sebagai sarana pemberitahuan; dan (4) upacara 
sebagai peringatan (pengingat).  

Kata kunci: Bentuk, makna,  fungsi, dan Daur Hidup Manusia,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena manusia 

memiliki akal pikiran yang membedakan manusia dengan makluk lainnya. Pada umumnya 

kehidupan manusia selalu berjalan seiring dengan waktu yang terus berputar. Dalam 

menjalani kehidupannya, setiap manusia mengalami hal atau proses yang disebut daur 

hidup, yaitu proses dimana seseorang diawali dengan kelahirannya dari perut sang ibu yang 

dikandung selama sembilan bulan, kemudian tumbuh menjadi dewasa, tua, dan akhirnya 

meninggal. Seperti itulah manusia pada dasarnya, makluk yang seharusnya dinamis. Upacara 

daur hidup dalam komunitas masyarakat Sunda merupakan salah satu bentuk upacara adat 

yang masih lestari, sebagai wujud realisasi kompleks kelakuan berpola, kompleks ide, dan 

hasil karya manusia. Tetapi ada beberapa perbedaan yang menyangkut cara dan proses 

terjadinya diberbagai daerah yang dikarenakan adanya unsur kebudayaan didalamnya. Seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal, upacara daur hidup mengalami 

perkembangan dan perubahan-perubahan baik dari sisi substansi maupun fungsi. 

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan pola pikir yang semakin berorientasi praktis, 

perubahan pandangan, dan keyakinan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Manusia adalah makluk yang memiliki akal dan pikiran serta kebudayaan. 

Kebudayaan adalah hasil dari aplikasi akal dan pikiran manusia yang didasari oleh ide 

ataupun gagasan.  

Koentjaraningrat (1976, hlm. 28) mengatakan bahwa kebudayaan berarti keseluruhan 
gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil 
budi pekertinya.  Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu budhayyah, 
yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yaitu budi atau akal manusia. Kebudayaan 
merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang 
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didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan didasari oleh sebuah pemikiran 
yang mana pemikiran tersebut muncul karena adanya sebuah ide dan pemikiran inilah yang 
kemudian menjadi dasar sebuah kebudayaan yang mendiami suatu wilayah. Sehingga karena 
perbedaan itulah yang menjadikan adat istiadat sebagai identitas suatu wilayah. 

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi 

satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku 

masyarakat. Adat istiadat memiliki peran penting, yaitu mengatur, mengendalikan, 

memberikan arahan kepada tindakan dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Begitu 

juga dalam hal upacara adat, segala sesuatunya berasal dari adat istiadat. Upacara adat 

merupakan salah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia pada masa 

praaksara. Upacara yang dimaksud disini bukanlah upacara dalam pengertian upacara yang 

secara formal sering dilakukan, seperti upacara penghormatan bendera. Upacara yang 

dimaksudkan disini yaitu upacara yang pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat 

pendukung kebudayaan tersebut seperti upacara perkawinan, upacara penguburan, dan 

upacara pengukuhan kepala suku.  

Suku Sunda merupakan suku yang sangat kaya akan adat istiadat. Sampai saat ini, 

suku Sunda masih memelihara dan menghargai adat istiadat yang mereka miliki. Begitu pula 

adat istiadat yang diwariskan leluhurnya pada masyarakat Sunda masih dipelihara dan 

dihormati. Dalam daur hidup manusia dikenal upacara-upacara yang bersifat ritual adat 

seperti: upacara adat masa kehamilan, masa kelahiran, masa kanak-kanak, perkawinan, dan 

kematian.  

Menurut Lenaga Saburo (dalam Sitomorang, 2006, hlm. 2-3) kebudayaan adalah 
seluruh cara hidup manusia ningen no seikatsu no itonami kata. Lenaga menjelaskan bahwa 
kebudayaan adalah keseluruhan hal yang alamiah sedangkan kebudayaan dalam arti sempit 
adalah terdiri dari ilmu pengetahuan sistem kepercayaan dan seni. Oleh karena itu, Lenaga 
mengatakan kebudayaan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bersifat konkret yang 
diolah manusia untuk memenuhi kebutuhannya.  

Bahasa bukan saja merupakan property yang ada di dalam diri manusia yang dikaji 

secara sepihak oleh ahli bahasa, tetapi bahasa juga sebagai alat komunikasi antar persona 
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yang mana didalamnya terkandung makna. Begitu pula dalam suatu budaya, kegiatan budaya 

memiliki maknanya sendiri-sendiri. Seperti halnya dalam budaya Sunda, masyarakat Sunda 

sediri masih melaksanakan beberapa ritual yang didalamnya terdapat banyak sekali prosesi, 

peran bahasa sangat dibutuhkan dalam menyampaikan maksud tersebut. Bahasa Sunda 

sendiri memiliki keunikan yang membedakan dari bahasa lainnya baik dari kekayaan 

kosakata dan keunikan dari bahasa itu sendiri. Bahasa Sunda memang unik sekaligus sulit 

dibandingkan dengan bahasa Inggris, hal tersebut dikarenakan adanya undak usuk basa. 

Undak usuk basa tersebut semacam pengkastaan untuk orang yang diajak berbicara. Berbeda 

dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalimat yang dipakai untuk orang tua dan teman 

sebaya akan terdengar sama, sedangkan dalam bahasa Sunda akan berbeda. Keramahan dan 

perilaku masyarakat Sunda yang dikenal kalem memiliiki daya tarik untuk diteliti, baik dari 

penggunaan kebahasaan dalam keseharian maupun pada saat melaksanakan upacara ritual 

adat. Penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan bahasa masyarakat Sunda saat 

melaksanakan upacara ritual adat. Dalam analisis semantisnya, istilah-istilah ritual daur hidup 

manusia diartikan menurut kamus.   

 Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti “Bentuk, Makna, dan 

Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda.” 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. “Bagaimanakah bentuk dan makna upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat 

Sunda?” 

2. “Bagaimanakan fungsi upacara yang terkandung dalam ritual daur hidup manusia pada 

masyarakat Sunda?”  
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I.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk menghindari 

luasnya permasalahan. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan 

semula. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dikaji berdasarkan “Bentuk, 

Makna, dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda”. 

I.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan suatu penelitian adalah tercapainya sasaran yang sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Secara umum, penelitian ini mengkaji mengenai daur kehidupan manusia. 

Sedangkan secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. “Mendeskripsikan bentuk dan makna upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat 

Sunda.”  

2. “Mendeskripsikan fungsi upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat Sunda.” 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup 

Manusia Pada Masyarakat Sunda” dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis, 

sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoretis  

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan linguistik. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kita terhadap budaya khususnya 

dalam upacara apa saja yang berhubungan dengan daur hidup manusia. Pada dasarnya 

upacara merupakan permohonan yang ditujukan kepada kekuasaan leluhur yang 

menguasai kehidupan manusia, sehingga keselamatan serta kesengsaraan manusia 

tergantung pada kekuasaan itu. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat praktis, sudut pandang penelitian ini dapat memberikan uraian mengenai istilah-

istilah upacara daur hidup manusia yang beragam, serta memiliki filosofi hidup pada 

masyarakat Sunda.  

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi generasi berikutnya untuk bisa terus 

melestarikan kebudayaan tersebut. Bahwa setiap kebudayaan memiliki persepsi 

tersendiri terhadap masalah masa-masa krisis dalam kehidupan manusia. Pada saat 

demikian, individu yang bersangkutan dipandang sangat riskan dan ia berada dalam 

masa transisi dari satu tahap kehidupan ketahap berikutnya, sehingga diperlukan aktifitas 

atau upacara tertentu untuk menangkal dan menghindari kemungkinan gangguan yang 

akan datang pada individu yang bersangkutan. 

I.6 Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan suatu langkah untuk memperoleh informasi dari 

penelitian terdahulu dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan dan sedang diteliti dengan mencari sumber data sekunder yang akan mendukung 

penelitian tersebut sudah sejauh mana mengalami perkembangan sehingga permasalahan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti agar semakin jelas 

permasalahan yang akan terpecahkan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

sebagai tinjauan pustaka mengenai kajian budaya ini sebagai berikut; 

Pembahasan tentang istilah-istilah upacara ritual masyarakat Jawa khususnya telah 

dibicarakan dalam buku-buku hasil penelitian sebagai berikut: Manusia dan Kebudayaan 

Indonesia (1979). Buku lain yang membahas tentang upacara Ritual Jawa adalah “Adat 

istiadat Jawa” (1980) ditulis oleh Marbangun Harjowirogo dan “Upacara Tradisional 

Masyarakat Jawa” (1988) ditulis oleh Thomas Wiyasa Bratawidjaja. 
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Buku-buku tersebut membahas upacara ritual Jawa secara selintas, kalau saja secara 

meluas hanya terbatas pada upacara-upacara tertentu saja. Selain dari literature buku, adapun 

beberapa penelitian juga sudah membahas nama-nama dan istilah upacara ritual daur hidup 

manusia.  

Zubaidah (1997) dalam penelitiannya yang berjudul “Nama-Nama Upacara Ritual 

Masyarakat Jawa”. Hasil penelitian tersebut membahas tentang pembentukan kata dari nama-

nama upacara ritual Jawa. Terdapat juga beberapa bentuk kata yang hiperkorek, yaitu kata 

yang sudah mendapat afiks atau imbuhan diawal masih mendapat imbuhan juga diakhir. 

Hasil penelitian tersebut merupakan kesimpulan yang berkaitan dengan analisis 

morfosemantik.  

Tarkemih (2014) dalam penelitiannya yang berjudul ”Konsep Hidup Dalam 

Masyarakat Rambatan Wetan: Kajian Etnolinguistik pada Upacara Daur Hidup Manusia di 

Indramayu”. Hasil penelitian tersebut mengungkap fakta bahasa dan budaya yang menyertai 

penggunaan leksikon upacara daur hidup manusia: bagaimana klasifikasi bentuk lingual 

leksikon upacara daur hidup manusia, bagaimana klasifikasi kultural dan deskripsi leksikon 

upacara daur hidup manusia, makna leksikon yang terkandung dalam upacara daur hidup 

manusia. 

Halimatus Sa’diyah (2011), yang berjudul “Bentuk, Fungsi, dan Makna Mantra dalam 

Rangkaian Upacara Nyepi Bagi Umat Hindu di Pura Agung Jagad Karana Surabaya” untuk 

menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dari analisis 

bentuk mantra upacara nyepi tersebut memiliki tiga bentuk mantra yaitu sesontengan, seloka, 

dan kakawin (prosa). Dari analisis fungsi mantra upacara nyepi, diantaranya yaitu; (1) Fungsi 

mantra sebagai alat pengendali sosial (nasihat); (2) Fungsi mantra sebagai pengingat 

(peringatan); (3) Fungsi mantra sebagai toleransi; dan (4) Fungsi mantra sebagai sarana untuk 

doa. 
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Tussa’adah (2008), yang berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi Campur Sari dalam 

Kehidupan Masyarakat Surabaya” untuk menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga. Hasil dari analisis penelitian tersebut yaitu; bentuk-bentuk lirik lagu 

campur sari cukup beragam, perbedaan bentuk antara lirik lagu campur sari yang satu dengan 

yang lainnya disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial budaya pengarangnya, daerah 

asal pengarangnya, dan sebagainya. 

Syarofi (2015), yang berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi dalam Mantra Pengobatan 

Dukun di Kabupaten Lamongan” untuk menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga Surabaya. Hasil dari analisis penelitian tersebut yaitu; bentuk mantra 

dalam pengobatan dukun di Kabupaten Lamongan tersebut memiliki dua bentuk makna, 

makna bidal dan seloka. Makna bidal meliputi; (1) Mantra untuk pengobatan penyakit diabet, 

(2) Kelenjar tiroid, (3) Mata kabur, (4) Penyakit mata, (5) Pes/kolera/muntaber/demam 

berdarah, (6) Batuk, (7) Paru-paru, (8) Lupa, (9) Maag, (10) Flu, (11) Bisul, dan (12) 

Kesurupan, sedangkan untuk mantra yang bermakna seloka terdiri atas; (1) Pengobatan 

penyakit gigi, (2) Perut, (3) Penangkal santet, (4) Awet muda, (5) Menjadi orang yang 

berwibawa, (6) ASI yang susah keluar, dan segala penyakit lainnya.  

Purnomo (2008), yang berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi Puji-pujian Bagi Umat 

Islam di Wilayah Kabupaten Bojonegoro” untuk menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Airlangga. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa bentuk puji-

pujian (diksi, rima, irama, tema, baris, dan bait) mampu melahirkan suatu makna yang 

berfungsi sebagai tuntutan hidup bermasyarakat. Fungsi-fungsi yang ada dalam puji-pujian 

antara lain: (1) Puji-pujian sebagai alat pengendali sosial (nasehat); (2) Puji-pujian sebagai 

alat peringatan; (3) Puji-pujian sebagai alat pendidikan; (4) Puji-pujian sebagai sarana untuk 

berdoa; (5) Puji-pujian sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam; (6) Puji-

pujian sebagai sarana untuk mengajak orang berjamaah (bersembahyang), dan (7) Puji-pujian 
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sebagai sarana untuk menunggu imam dan jamaah yang belum datang ke masjid atau ke 

langgar. 

Penelitian Zubaidah, objek kajian tersebut bertitik pada upacara adat Jawa, sedangkan 

dalam penelitian ini adalah upacara adat Sunda. Penelitian Halimatus membahas bentuk, 

fungsi, dan makna mantra dalam rangkaian upacara Nyepi bagi umat Hindu di Pura Agung 

Jagad Karana Surabaya, sedangkan pada penelitian yang sedang diteliti ini membahas bentuk, 

makna, dan fungsi upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat Sunda. Penelitian 

Tusaadah disini memiliki perbedaan dalam objek kajiannya, yaitu masyarakat Sunda dan 

campur sari. Namun, untuk metode analisis dan pembahasan memiliki kesamaan. Membahas 

bentuk, makna, dan fungsi, sedangkan dalam penelitian yang sedang dijalani ini juga 

membahas bentuk, makna, dan fungsinya. 

Penelitian Syarofi memiliki perbedaan dalam objek kajiannya, yaitu masyarakat 

Sunda dan mantra pengobatan dukun di Kabupaten Lamongan. Namun, untuk metode 

analisis dan hal yang menjadi pembahasan memiliki kesamaan. Penelitian ini sama-sama 

membahas dari segi bentuk, makna, dan fungsinya. Penelitian Purnomo memiliki perbedaan 

dalam objek kajiannya, yaitu masyarakat Sunda dan puji-pujian bagi umat Islam di wilayah 

Kabupaten Bojonegoro. Namun, untuk metode analisis dan hal yang menjadi pembahasan 

memiliki persamaan. Membahas dari segi bentuk, makna, dan fungsinya. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas belum ada penelitian mengenai istilah-istilah 

upacara ritual daur hidup manusia dikaji melalui antropososiolinguistik pada upacara ritual 

masyarakat Sunda. Dari beberapa buku dan hasil penelitian terdahulu hanya membahas 

upacara ritual tersebut secara selintas saja, atau hanya mendeskripsikan apa saja dari ritual 

tersebut, kalau pun membahas secara meluas hanya sebatas pada upacara-upacara tertentu 

saja dan tidak membahas tentang bentuk, makna, dan fungsi upacara dari istilah-istilah nama 

tersebut. 
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I.7 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan bagian yang membahas uraian pemecahan masalah yang 

akan ditemukan pemecahannya melalui pembahasan. Penelitian ini membahas mengenai 

“Bentuk, Makna, dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda” 

ini menggunakan teori pendekatan antropososiolinguistik. 

1.7.1  Antropososiolinguistik 

Antropologi adalaha ilmu pengetahun yang mempelajari umat manusia sebagai 

makluk masyarakat. Perhatian ilmu pengetahuan ini ditujukan kepada sifat-sifat khusus 

badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup 

yang satu berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Jika dilihat dari segi antropologi, manusia 

dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai makhluk biologi dan manusia sebagai 

mahkluk sosio-budaya. 

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara 

menyeluruh. Disatu pihak manusia adalah pencipta kebudayaan, di pihak lain kebudayaan 

yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, terjalin 

hubungan timbal balik yang sangat erat dan padu antara manusia dan kebudayaan. Dalam 

kebudayaan, bahasa menduduki tempat yang unik dan terhormat. Selain sebagai unsur 

kebudayaan, bahasa juga berfungsi sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, 

pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan. 

Bahasa adalah salah satu ciri yang paling khas manusiawi yang membedakannya dari 

makhluk yang lainnya. Ilmu yang mempelajari hakekat dan ciri-ciri bahasa ini disebut ilmu 

linguistik. Istilah sosiolinguistik terdiri atas dua unsur; sosio- dan linguistik. Unsur sosio 

adalah seakar dengan sosial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok-

kelompok masyarakat, dan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Sedangakan unsur linguistiknya 

ialah ilmu yang mempelajari atau membicarakan bahasa, khususnya unsur bahasa (fonem, 
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morfem, kata, kalimat) dan hubungan antara unsur itu. Jadi, sosiolinguistik ialah studi atau 

pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa sebagai anggota masyarakat. 

Boleh juga dikatakan bahwa sosiolingistik mempelajari dan membahas aspek 

kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan 

dengan faktor-faktor kemasyarakatan sosial. 

Dalam buku Sign, Language and Behavior (1946), Charles Morris membedakan tiga 
macam studi bahasa yang dianggapnya sebagai suatu sistem semiotik (perisyaratan), 
tergantung dari apa yang menjadi pusat perhatian. Jika yang diperhatikan pada hubungan 
antara isyarat-isyarat (unsur-unsur bahasa) dengan maknanya, hal tersebut ialah semantik. 
Jika perhatian ditumpukan pada hubungan isyarat dengan isyarat, hal tersebut ialah sintaksis 
atau ahli-ahli bahasa memakai istilah linguistik. Jika pusat perhatiannya adalah hubungan 
antara isyarat dengan pemakaiannya (penutur bahasa), hal tersebut ialah ilmu pragmatik atau 
yang belakangan ini kita menyebutnya sosiolinguistik, khususnya yang mempelajari aspek-
aspek sosial dari pemakainya dan aturan pemakaiannya.  

Dengan kata lain, sosiolinguistik ialah studi antardisiplin, sebagaimana yang 

digambarkan oleh unsur-unsur istilah sosio dan linguistik. Ada pula orang yang memasuki 

lapangan sosiolinguistik dari lapangan sosiologi, sehingga menyebut studi tersebut sebagai 

sosiologi bahasa. Umpamanya J.A. Fishman yang mula-mula memakai judul bukunya 

Sosiolinguistics, (1970) dan kemudian beralih kepada Sociology of Language, (1972). Bidang 

kajian ilmu sosiolinguistik memiliki arti yang lebih memuaskan dari istilah “masyarakat 

bahasa”.  

Bloomfield (1933, hlm. 29) membatasinya dengan “sekumpulan manusia yang 
menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama”. Hal tersebut dianggap terlalu sempit 
cakupannya. Bahasa mencakup hampir semua aktifitas manusia. Hingga akhirnya linguistik 
memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin, salah satunya 
adalah antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang lingustik yang 
menelaah hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa 
itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. (Launder, 2005, hlm. 
231). Antropologi bisa juga disebut etnolinguistik yang menelaah bahasa bukan hanya dari 
strukturnya semata, tetapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial 
budaya. 

 
1.7.2  Semantik 

Semantik merupakan cabang linguistik yang semata-mata meneliti makna kata yang 

meliputi asal mula dan perkembangan kata serta sebab-sebab terjadinya perubahan makna 
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dalam sejarah bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema (nomina) yang berarti 

tanda atau lambang dan verba samaino yang bisa disebut sebagai menandai atau 

melambangkan, yang dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata.  

Sema itu adalah tanda linguistik (prancis:signe linguistique) seperti yang 
dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1966), yaitu yang terdiri dari: (1) komponen yang 
mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan 
atau makna dari komponen yang pertama itu. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung 
pengertian “studi tentang makna”. 

  
Menurut Verhaar (2004, hlm. 385) semantik dibedakan menjadi dua, yaitu; (1) 

Semantik leksikal dan (2) Gramatikal. Semantik leksikal adalah penyelidikan makna dengan 
objek penelitiannya adalah leksikon dari bahasa itu sendiri. Makna leksikal adalah makna 
leksem, ketika leksem tersebut berdiri sendiri, baik dalam bentuk dasar maupun derivasi dan 
maknanya kurang lebih tetap seperti yang terdapat dalam kamus (Suwandi, 2008, hlm. 68). 
Contoh makna leksikal pada kata ‘tidur’ yang berarti keadaan berhenti (istirahat) badan dan 
kesadarannya (biasanya dengan memejamkan mata). Semantik gramatikal atau makna 
gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah leksem pada 
kalimat. 

 
A. Jenis – jenis makna  

Dari berbagai sumber kita dapati berbagai istilah untuk menamakan jenis atau tipe 

makna. Jenis atau tipe makna itu memang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan 

sudut pandang. Berikut akan dibahas pengertian makna-makna tersebut satu persatu: 

a) Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya yang sesuai dengan hasil observasi 

indera kita, makna apa adanya, makna yang ada didalam kamus. Leksikal adalah bentuk 

ajektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (Vokabuler, kosa kata, perbendaharaan 

kata). Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. 

Contohnya: kata ‘tikus’, makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit tifus. 
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b) Makna Gramatikal 

Makna gramatikal terjadi apabila terdapat proses afiksasi, reduplikasi, komposisi dan 

kalimatisasi. Contohnya: bernyanyi, kata dasar nyanyi berawalan ber- yang bermakna 

melakukan aktivitas bernyanyi. 

c) Makna Referensial 

Makna referensial (referensial meaning) adalah makna unsur bahasa yang sangat 

dekat hubungannya dengan dunia di luar bahasa (objek atau gagasan) dan yang dapat 

dijelaskan melalui analisis komponen juga disebut denotasi; lawan dari konotasi.  

d) Makna Konseptual 

Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari 

sebuah konteks atau asosiasi apa pun. Contohnya: kata ‘kuda’ memiliki makna konseptual 

sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. 

Dalam analisis semantik istilah-istilah upacara ritual daur hidup manusia pada 

masyarakat Sunda diartikan menurut kamus, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya 

penjelasan lain yang didapat dari informan maupun penulis itu sendiri untuk memperjelas 

pembahasan. 

 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Sebuah penelitian, operasionalisasi konsep memiliki arti yang penting karena berisi 

penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, opersionalisasi konsep 

dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta terarah untuk 

menghindari penafsiran yang salah mengenai istilah tersebut, sehingga diperoleh batasan 

yang jelas dan pengertiannya tidak kabur. Istilah yang perlu diberi penjelasan antara lain: 
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1.8.7 Bentuk 

Bentuk merupakan acuan atau susunan kalimat yang sesuai dan memiliki karateristik. 

Pada skripsi ini bentuk bahasa Sunda yang dimaksud adalah prosesi daur hidup manusia pada 

masyarakat Sunda dan menjelaskan imbuhan sesuai kaidah linguistik umum bahasa Sunda. 

Misalnya salah satu ritual dalam upacara daur hidup manusia, yaitu kata “tingkeban” 

memiliki imbuhan (-an) diakhir lalu memiliki kata dasar tingkeb yang artinya tujuh bulan. 

1.8.8 Makna  

Makna adalah unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan sebagainya yang 

berkaitan pada masyarakat Sunda dalam upacara ritual daur hidup manusia, serta memiliki 

arti penting bagi setiap masyarakat yang melakukan upacara ritual tersebut.  

1.8.9 Fungsi 

 Penggunaan bahasa untuk menampakkan hal, yaitu ihwal yang bersangkutan dengan 

pribadi pembicara. Selain itu, fungsi bisa digunakan sebagai penggunaan bahasa untuk 

penyampaian informasi antara pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca). 

1.8.10 Daur Hidup Manusia 

Setiap manusia mengalami hal atau proses yang disebut daur hidup, yaitu proses 

dimana seseorang diawali dengan kelahirannya dari perut sang ibu yang dikandung selama 

sembilan bulan, kemudian tumbuh menjadi dewasa, menikah, memiliki anak, menua bersama 

pasangan, dan akhirnya meninggal. 

1.8.11 Masyarakat Sunda 

Menurut bahasa Sansekerta, kata ‘Sunda’ yang merupakan induk bahasa-bahasa 

Austronesia, terdapat 6 (enam). Keenam arti Sunda itu adalah: (1) Sunda dari akar kata ‘sund’ 

artinya bercahaya, terang benderang; (2) Sunda adalah nama lain dari Dewa Wisnu sebagai 

pemelihara alam; (3) Sunda adalah nama Daitya, yaitu satria bertenaga besar dalam cerita Ni 

Sunda dan Upa Sunda; (4) Sunda adalah Satria Wanara yang terampil dalam kisah 
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Ramayana; (5) Sunda dari kata ‘cuddha’ artinya yang bermakna putih bersih; (6) Sunda 

adalah nama gunung dahulu di sebelah utara kota Bandung. Suku Sunda adalah kelompok 

etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan yang 

mencakup wilayah administrasi provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah 

barat Jawa Tengah (Banyumasan).  

Menurut Rouffaer (1905, hlm. 16) menyatakan bahwa kata Sunda berasal dari akar 
kata ‘sund’ atau kata ‘suddha’ dalam bahasa Sansekerta yang mempunyai pengertian 
bersinar, terang, berkilau, putih. Nama Sunda tersebut mulai digunakan oleh raja 
Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibukota kerajaan Tarumanegara yang 
didirikannya.  

 
1.8.12 Antropososiolinguistik 

Antropologi linguistik adalah salah satu cabang lingustik yang menelaah hubungan 
antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-
hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. (Launder, 2005, hlm. 231). 

 

1.9 Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara kerja yang meliputi prosedur, teknik, dan alat yang 
dipilih untuk melaksanakan penelitian (pengumpulan data). Metode dalam penelitian dapat 
menentukan penjelasan yang diharapkan, dengan adanya metode tersebut diharapkan dapat 
menghasilkan sebuah penelitian yang baik (Djajasudarma dalam Kesuma, 2007, hlm. 2).  

 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif dan terdiri dari tiga 

bagian, yaitu metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pemaparan hasil 

analisis data. 

I.9.1 Metode Pengumpulan Data  

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan melalui tiga cara. Pertama, studi 

pustaka yaitu data diperoleh dengan membaca buku yang memuat istilah upacara ritual 

masyarakat Sunda, kemudian data tersebut dicek pada daerah penelitian. Kedua, dengan 

informan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh penjelasan 
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yang sebenarnya. Cara ini disebut teknik pemancingan, teknik ini penulis gunakan pada saat 

pengecekan data. Ketiga, teknik simak libat cakap.  

Menurut Sudaryanto (1985) yang dimaksud dengan metode simak adalah metode 
pengumpulan data dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang dilakukan oleh 
seseorang. Kemudian, metode ini diwujudkan dalam teknik sadap, yaitu suatu cara yang 
ditempuh untuk mendapatkan data kebahasaan dengan menyadap penggunaan bahasa 
seseorang atau beberapa orang. Teknik sadap ini untuk selanjutnya diwujudkan dalam teknik 
lanjutan, yakni teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. 

 
Selanjutnya, metode cakap. Metode cakap adalah metode yang berupa percakapan 

atau wawancara dan terjadi kontak bahasa antara peneliti dengan narasumber. Syarat-syarat 

untuk menjadi narasumber dapat diperoleh dengan mempertimbangkan pengalaman, jenis 

kelamin, mutu kebudayaan, dan bahasa. Oleh karena itu dalam penelitian ini syarat informan 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Penduduk asli setempat. (penduduk asli Sunda); 

b. Berpengalaman dalam bidangnya (dosen bahasa Sunda dan pihak swasta yang 

berpengalaman dengan bahasa Sunda); 

c. Lelaki atau perempuan; 

d. Dapat berkomunikasi dengan baik; 

e. Tidak cacat wicara dan tidak terganggu baik fisik maupun jiwanya; 

f. Bersifat terbuka dan rela menjadi informan. 

1.9.2 Metode Analisis Data 

Analisis merupakan tahap yang penting dalam penelitian juga merupakan hal yang 

menentukan bagi setiap penelitian. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya pengelompokkan 

dengan tujuan memecahkan masalah yang memang menjadi fokus penelitian. Data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif. Setelah 

data terkumpul peneliti langsung mengamati masalah dengan menganalisis apa saja yang ada 

di dalam data tersebut. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 
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1. Mencocokkan data hasil menyimak dan catatan; 

2. Membaca data berulang-ulang untuk memunculkan kepekaan masalah objek 

penelitin.  

3. Mengevaluasi tingkat kelayakan dan kelengkapan analisis data dan permasalahan 

yang dikaji terhadap data; 

4. Menyimpulkan data sebagai hasil analisis akhir; 

5. Menyusun analisis data kritis dalam bentuk laporan ilmiah. 

1.9.3 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

Tahapan strategi yang kedua, yakni tahapan analisis data yang ditandai dengan 

diperolehnya gambaran tentang istilah ritual daur hidup manusia apa saja dalam masyarakat 

Sunda, maka tahapan ini merupakan tahapan pemaparan kaidah-kaidah yang telah ditemukan. 

Pemaparan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode formal. Penyajian secara 

formal dimaksudkan untuk menjabarkan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata 

yang menggambarkan istilah dalam ritual tersebut. 

1.10 Sistematika Penelitian  

Penelitian ini terbagi dalam empat BAB, yang masing-masing melingkupi suatu 

bahasan tertentu yang menunjang dalam penelitian ini. 

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, operasionalisasi konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II berisikan tentang gambaran objek penelitian dan situasi kebahasaan. 

BAB III berisi temuan dan analisis data berdasarkan rumusan masalah yang terdiri 

dari tiga point, yaitu: bentuk, makna, dan fungsi upacara adat daur hidup manusia pada 

masyarakat Sunda. 

BAB IV berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN  

DAN SITUASI KEBAHASAAN 

2.1 Letak Geografis 

Daerah Jawa Barat terdiri atas tanah pegunungan dengan dataran tinggi Priangan 

sebagai pusatnya, terletak diantara 5° 50’-7° 50’ Lintang Selatan dan 104° 48’-108° 48’ 

Bujur Timur. Secara fisik Jawa Barat memanjang dari barat ke timur, dan terdiri atas tiga 

bagian, yaitu bagian utara yang merupakan dataran rendah, bagian tengah dan selatan yang 

merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Bagian utara merupakan daerah pesawahan dan 

lumbung padi bagi Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang meliputi daerah di kabupaten 

Serang, Tanggerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, dan Cirebon.  

Jawa Barat bagian tengah terdiri atas daerah pegunungan yang berpusat di Priangan 

meliputi luas 29,34% terdiri atas dataran tinggi antara kurang lebih 100m sampai 1400m 

diatas permukaan laut. Daerah ini terdiri atas daerah pegunungan yang tertinggi di Jawa Barat 

yaitu gunung Ciremay di Keresidenan Cirebon. Bagian tengah yang agak ke selatan adalah 

dataran tinggi Cianjur, Ciranjang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Luas 

persawahan di Priangan ini meliputi 330.865 Ha atau 26% dari luas seluruh pesawahan di 

Jawa Barat, dengan pengairan teknis seluas 16%. Perkebunan besar milik pemerintahan dan 

swasta berupa perkebunan teh, kina, karet, kopi, dan sayur-mayur. Jawa Barat bagian selatan 

meliputi daerah di kabupaten Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, 

Tasikmalaya, dan Ciamis meliputi luas 44,75% dari daerah Jawa Barat. Daerah selatan Jawa 

Barat ini boleh dikatakan terpencil, karena itu pengolahannya pun belum seperti daerah 

lainnya. Di Jawa Barat perkembangan penduduk, industri, perkebunan, dan pertanian rakyat 
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yang sudah dimulai sejak abad ke-19. Disamping membawa kebaikan membawa pula 

kerusakan pada tanah yang dikarenakan jumlah penduduk Jawa Barat terus bertambah dari 

tahun ke tahun. 

2.2 Sistem Kebahasaan  

 Bahasa Sunda termasuk rumpun bahasa yang kita sebut Melayu Polinesia. Bahasa ini 

erat hubungannya dengan bahasa Jawa dan Melayu, terutama dengan yang tersebut pertama 

dan dipergunakan di seluruh Jawa Barat, yaitu keresidenan Priangan, Cirebon, Jakarta, 

Banten, dan Karawang yang dahulunya juga merupakan keresidenan tersendiri. Bahasa Sunda 

ini umum dipergunakan di Jawa Barat, khususnya Priangan, Cirebon Selatan, Bogor bagian 

Selatan, Karawang bagian Selatan, dan Banten Selatan. Akan tetapi, dipusat tanah Sudanlah 

(Bandung, Sumedang, Sukapura, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bogor) terdapat bahasa Sunda 

yang paling kaya dan paling sopan, kecuali beberapa kelainan di beberapa tempat di daerah 

yang luas ini, terdapat beberapa bahasa yang sama. Perbedaan di Jampang dan Banten 

Selatan, tidaklah mengenai dasar bahasa ini, melainkan terutama terbatas pada kekurangan 

kata-kata tinggi, sehingga orang didaerah ini tidak membedakan tingkatan bahasa sesuai 

dengan pangkat, kedudukan, dan umur seperti halnya dipusat tanah Sunda. Terlepas dari hal 

tersebut, dapat dikatakan bahwa bahasa Sunda tidak mempunyai dialek-dialek, tetapi 

merupakan satu bahasa saja. 

 Orang Sunda tidak memiliki huruf sendiri. Mereka mempergunakan huruf Jawa, 

maupun huruf Arab (disebut juga Jajawan), atau tulisan pegon. Abjad Sunda yang dipinjam 

dari orang Jawa terdiri atas delapan belas konsonan. Vokal-vokalnya tidak disebut dalam 

abjad tersebut. Sesuai urutan dalam abjad Sunda, konsonan-konsonan itu jika ditulis dengan 

huruf latin adalah: h, n, c, r, k, d, t, s, w, l, p, j, y, ny, m, g, b, ng. Huruf-huruf ini semuanya 

diucapkan dengan bunyi a dibelakangnya, jadi ha, na, ca, dan seterusnya.  
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2.3 Kehidupan Sosial Budaya 

Orang Sunda seperti halnya orang Indonesia pada umumnya yang berpandangan 

bahwa kehidupan manusia bukan hanya berlangsung di dunia ini saja, melainkan juga alam 

sana setelah kehidupan di dunia berakhir. Hal ini yang mempengaruhi tingkah perilaku orang 

Sunda karena mereka pada umumnya beragama Islam yang antara lain diajarkan bahwa 

setiap orang bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya, yang baik maupun yang kurang 

baik. Adapun faktor lain yang mendasari tingkah laku setiap individu orang Sunda ialah hal 

yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua kepada anaknya yang membuat orang Sunda 

dengan tegas dapat membedakan antara yang boleh dan tidak boleh, yang halal dan yang 

haram, dan yang sahih dan yang batil.  

Diantara yang harus atau sebaiknya dilakukan agar hidup kita selamat, disamping 

melakukan kewajiban yang berdasarkan agama, juga melakukan tatali paranti atau adat 

karuhun, ialah kebiasaan sakral yang diwariskan oleh nenek moyang pada kita, antara lain 

upacara tradisional, sangkang rahayu, selamat hirup urang, agar selamat lahir batin, dunia 

akhirat hidup kita. 

Hal lainnya yang dengan kuat mempengaruhi budi pekerti dan tingkah laku orang 

Sunda adalah sistem kekerabatan dan stratifikasi masyarakat Sunda menjadi lapisan 

bangsawan dan rakyat biasa. Sistem kekerabatan pada dasarnya antara lain mengharuskan 

seseorang bersikap hormat kepada kerabat yang lebih tua atau dianggap lebih tua (Sunda: 

Pernah leuwih kolot, Pernah langkung sepuh). Sikap hormat ini secara implisit juga 

mempunyai nilai menghargai. 

Adanya pelapisan masyarakat ini baik yang berupa bangsawan dan rakyat biasa, 

maupun yang berupa pihak yang dipandang lebih tua dan pihak yang dipandang lebih muda 

dalam sistem kekerabatan, dengan jelas tercermin dalam adanya undak-usuk ataupun 
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tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda. Faktor budayalah yang menjadi penyebab adanya 

stratifikasi masyarakat dengan sub kebudayaannya masing-masing dan mempengaruhi 

adanya beberapa perbedaan dalam upaara tradisional, dalam hal inilah yang berhubungan 

dengan daur hidup pada masyarakat Sunda, meskipun ada yang dianggap relatif lengkap dan 

baku ialah yang terdapat pada para bangsawanan.  

2.3.1 Stratifikasi Upacara Tradisi Daur Hidup Daerah Jawa Barat 

2.3.1.1 Upacara Daur Hidup Golongan Bangsawan 

- Upacara Masa Kehamilan  

Pada golongan bangsawan dalam masa kehamilan terdapat upacara sebagai berikut: 

(1) Upacara salamatan tilu bulanan; (2) Upacara salamatan lima bulanan; (3) Upacara 

tingkeban (mengndung tujuh bulan); (4) Upacara salamatan salapan bulanan; (5) Upacara 

reuneuh mundingeun (mengandung lebih dari sembilan bulan). 

- Upacara Salamatan Tilu Bulanan dan  Salamatan Lima Bulanan 

Upacara salamatan tilu bulanan dan salamatan lima bulanan dilakukan sebagai 

pemberitahuan kepada tetangga dan kerabat bahwa perempuan itu sudah betul hamil. Selain 

itu mengandung maksud juga agar yang mengandung dan yang dikandungnya mulus rahayu, 

mendapat keselamatan. 

- Upacara Tingkeban 

Upacara tingkeban (upacara mengandung tujuh bulan) disebut juga babarit yang 

dilakukan sebagai peringatan tingkeb yang artinya tutup. Sejak upacara itu sampai empat 

puluh hari setelah melahirkan harus tutup, tidak boleh dibuka sebelum waktunya tiba. Jadi, 

semacam pemberitahuan, baik bagi istri (perempuan yang sedang mengandung) maupun 

suaminya. Suami istri tidak boleh bercampur (tidur bersama) sampai empat puluh hari setelah 

bayi tersebut lahir. 
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- Upacara Salamatan Salapan Bulanan 

Upacara salamatan salapan bulanan diadakan setelah usia kandungan masuk bulan 

kesembilan. Dalam upacara itu dibuat bubur lolos dengan maksud agar mendapat kemudahan 

pada waktu melahirkan, longgar seperti bubur lolos tersebut. Ada juga dalam upacara 

tersebut menyediakan lampu kecil agar nanti anak yang dilahirkan terang hatinya. 

- Upacara Reuneuh Mundingeun 

Upacara reuneuh mundingeun, yaitu perempuan yng mengandung lebih dari semilan 

bulan, tetapi belum melahirkn saja, seperti kerbau yang bunting. Upacara ini diselenggarakan 

agar perempuan yang hamil tua tersebut segera melahirkan.  

- Upacara Kelahiran dan Masa Bayi.  

Upacara tersebut dilaksanakan pada waktu perempun yang sedang mengandung sudah 

merasa akan melahirkan, segeralah mengundang indung beurang. Indung beurang yang 

dipanggil itu ialah orang yang sama pada waktu upacara tingkeban sebagai penyelenggara. 

Pada waktu mengundang indung beurang itu harus membawa obor, yaitu obor dari 

barangbang (daun kering kelapa atau enau) walaupun pada waktu itu terjadi pada siang hari. 

Persoalan makanan juga sangat dipertimbangkan. Dalam masa kelahiran tersebut sebaiknya 

mengkonsumsi makanana seperti ngawayahan, yaitu bakar daging ayam, kacang- kacangan 

yang disangray (yang dikeringkan diatas kuali), jaat, roay, hiris, biji kacang panjang, dan 

sebaginya. Dengan demikian itu dimaksudkan agar ibu sang bayi banyak air susunya. 

Nama Upacara dan Tahapannya: (1) Upacara memelihara tembuni; (2) Upacara 

nenjrag bumi; (3) Upacara puput puser; (4) Upacara ekah; (5) Upacara nurunkeun; (6) 

Upacara opat puluh dinten; (7) Upacara cukuran; (8) Upacara turun taneuh. 

- Upacara Memelihara Tembuni (memelihara tali pusar) 

Maksud dan tujuan upacara memelihara tembuni ialah penghormatan terhadap 

kembaran bayi. Tembuni tersebut dipandang sebagai saudara bayi karena itu tidak boleh 
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dibuang sembarangan, tetapi harus diadakan upacara waktu menguburkannya atau 

menghanyutkannya ke sungai. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan perlindungan dari 

Tuhan Yang Maha Esa agar bayi dan ibunya selamat tak kurang suatu apapun. 

 Tata cara penghormatan tembuni tersebut memiliki dua cara, yaitu ada yang 

dikuburkan dan ada pula yang dihanyutkan ke sungai. Tembuni yang dihanyutkan ke sugai 

maksudnya agar anak tersebut kelak menjadi orang yang berani mengarungi hidup, banyak 

pengalaman, dan tidak picik. Sedangkan tembuni yang dikubur tidak jauh dari rumah 

maksudnya agar anak itu kelak walaupun berada di tempat yang jauh atau merantau tidak 

lupa akan kampung halamannya. 

Tembuni harus dipelihara dengan baik karena ada kepercayaan bahwa tembuni yang 

dikubur atau dihanyutkan ke sungai akan kembali lagi. Jadi, walaupun memiliki anak empat 

atau lima kali, tembuni nya masih itu juga. Waktu kembalinya ialah pada waktu perempuan 

itu hamil kembali. Itulah sebabnya mengapa perempuan yang mengidam sering muntah-

muntah karena waktu itu sedang dimasuki tembuni. 

- Upacara Nenjreg Bumi (menginkkan kaki ke tanah) 

Upacara nenjreg bumi ialah memukulkan alu ke bumi sebanyak tujuh kali didekat 

bayi. Ada juga dengan cara lainnya, yaitu bayi dibaringkan diatas pelupuh (bambu yang 

dibelah-belah dijadikan lantai), kemudian indung beurang menghentakkan kakinya ke 

pelupuh tersebut didekat bayi. Maksud dan tujuan upacara tersebut ialah agar bayi itu kelak 

menjadi anak yang tidak lekas terkejut atau takut jika mendengar bunyi yang tiba-tiba dan 

menakutkan. 

- Upacara Puput Puser (lepas tali pusat) 

Upacara puput puser ialah upacara yang diadakan setelah tali pusatnya terlepas 

dengan tujuan demi keselamatan sang bayi. Ada kepercayaan bahwa tali pusat atau tali ari 

termasuk saudara bayi yang juga harus dipelihara dengan sungguh-sungguh. Adapun saudara 
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bayi yang tiga lagi ialah tembuni, pembungkus, dan kakawah. Tali ari, tembuni, pebungkus, 

dan kakawah biasa disebut dulur opat kalima pancer, yaitu keempat bersaudara dan 

kelimanya sebagai pusatnya ialah bayi itu sendiri. Semua yang disebutkan tersebut harus 

dipelihara dengan baik agar bayi tersebut kelak setelah dewasa dapat hidup rukun dengan 

saudara-saudaranya. 

- Upacara Ekah 

Upacara ekah ialah upacara menebus jiwa anak sebagai pemberian Tuhan, sebagai 

tanda terimaksih bahwa telah dipercaya amanat, telah dikaruniai anak oleh Tuhan. Kata ekah 

tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu aqiqatun yang artinya anak kandung. Jadi, 

maksudnya ialah sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan semoga anak itu kelak menjadi 

orang yang shaleh dan shalehah yang dapat menolong kedua orang tuanya nanti dialam 

akherat. 

- Upacara Nurunkeun (menurunkan bayi ke halaman) 

Upacara nurunkeun ialah upacara pertama kali bayi dibawa ke halaman rumah. 

Makusdnya, agar keadaan sekitar rumah dikenal oleh sang bayi dan sebagai pemberitahuan 

kepada tetangga bahwa sang bayi tersebut sudah dapat digendong dibawa berjalan-jalan 

dihalaman rumah. 

- Upacara Opat Puluh Dinten (empat puluh hari) 

Upacara opat puluh dinten merupakan upacara penyerahan oleh indung beurang 

kepada ayah bayi (suami perempuan yang baru melahirkan tersebut). Setelah empat puluh 

hari lamanya sejak melahirkan, perempuan tersebut oleh indung beurang diserahkan kepada 

suaminya karena ibu dari bayi tersebut sudah seperti sedia kala lagi. Jadi, maksudnya apa 

yang hendak diperbuat oleh suaminya tidak akan khawatir. 
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- Upacara Cukuran (memotong rambut) 

Upacara cukuran adalah salah satu diantara upacara dalam masa bayi yang sangat 

penting. Maksud dari upcara tersebut ialah membersihkan dan mensucikan rambut bayi. 

- Upacara Turun Taneuh (menurunkan kaki bayi ke tanah)  

Upacara turun taneuh ialah upacara pertama kali bayi menjejakkan kakinya ke tanah. 

Maksudnya, untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu kelak.  

- Upacara Masa Kanak-kanak 

Masa kanak-kanak ialah antara usia 3 tahun hingga usia 12 tahun. Hal tersebut 

berdasarkan fase-fase perkembangannya. Adapun fase-fase perkembangannya ialah sebagai 

berikut: (1) Masa kanak-kanak: usia 3-5 tahun; (2) Masa usia sekolah: usia 6-12 tahun; (3) 

Masa remaja atau Adolesen: usia 13-20 tahun; (4) Masa dewasa: sesudah anak tersebut dapat 

berdiiri sendiri dalam kehidupannya. 

 Pada golongan bangsawan dalam masa kanak-kanak terdapat upacara sebagai berikut: 

(1) Upacara Gusaran dan (2) Upacara Sepitan. 

 Maksud dan tujuan dari upacara gusaran pada zaman dahulu agar anak perempuan 

tersebut yang giginya diratakan dengan sebuah alat menjadi bertambah cantik dan manis jika 

ia tertawa. Sedangkan maksud dari upacara sepitan ialah memotong sebagian kulit ujung 

kemaluannya kira-kita satu centimeter untuk mensucikan. Karena, sebelum melakukan 

upacara sepitan tersebut, jika anak tersebut buang air kecil, akan sedikit tersumbat oleh 

sebagian kulit dan dengan dilakukan upacara tersebut tujuannya membersihkan dan membuka 

jalan pada kulit yang melekat padanya. 

2.3.1.2 Upacara Daur Hidup Golongan Rakyat Biasa 

- Upacara Masa Kehamilan  
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Pada golongan rakyat biasa dalam masa kehamilan terdapat upacara sebagai berikut: 

(1) Upacara tingkeban; (2) Upcara reuneuh mundingeun. Maksud dan tujuan dari upacara 

tingkeban atau upacara tujuh bulan dilaksanakan ialah agar si bayi yang dikandung dan 

ibunya mulus rahayu dan pada waktu melahirkan nanti tidak dijumpai kesulitan. Kata 

tingkeban berasal dari kata tingkeb yang berarti tutup. Maksudnya, sebagai peringatan kepada 

suami bahwa sejak dilaksanakannya upacara tingkeban tersebut semua ‘ditutup’, yaitu 

tertutup istri bagi suami. Sedangkan maksud dan tujuan upcara reuneuh mundingeun, yaitu 

upacara mengandung lebih dari sembilan bulan tetapi belum saja ada tanda-tanda untuk 

melahirkan. 

- Upacara Kelahiran dan Masa Bayi 

Setelah sang bayi terlahir ke dunia, ayahnya atau keluarga diharuskan untuk 

membacakan adzan didekat telinga bayi dan untuk menjaga kesehatan sang ibunya, 

dianjurkan untuk memakan bawang merah yang dibakar sebagai teman makan nasinya. 

Menghindari makanan yang digoreng tetapi boleh dalam penyajian dibakar. Agar perempuan 

tersebut yang baru melahirkan itu banyak mengeluarkan air susunya dianjurkan makan sayur 

katuk. 

Pada golongan rakyat biasa, dalam masa kelahiran dan masa bayi terdapat upacara 

sebagai berikut: (1) Upacara memelihara tembuni; (2) Upacara puput puseur; (3) Upacara 

opat puluh dinten; (4) Upacara cukuran. 

- Upacara Memelihara Tembuni  (memelihara tali pusar) 

Upacara memelihara tembuni yaitu mengubur tembuni yang biasa kita menyebutnya 

saudara bayi dengan baik agar kelak si bayi terlahir selamat dalam kehidupannya dan menjadi 

orang yang berbahagia. 
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- Upacara Puput Puseur (lepas talu pusar) 

Upacara puput puseur dilaksanakan ketika tali pusat sang bayi terlepas dan 

menyimpan tali pusat tersebut dalam kanjut kundang dengan tujuan keselamatan dalam 

kehidupan sang bayi kelak. 

- Upacara Opat Puluh Dinten (upacara empat puluh hari) 

Upacara opat puluh dinten dilaksanakan ketika ibu sang bayi sudah sehat dan segar 

seperti sedia kala, maksud dilaksanakannya upacara tersebut ialah penyerahan ibu bayi oleh 

indung beurang yang telah mengurusnya selama empat puluh hari, kepada suaminya. Selain 

itu, sebagai pemberitahuan kepada suaminya bahwa sejak itu boleh bergaul lagi dengan 

isterinya (ibu bayi). 

- Upacara Cukuran (mencukur rambut) 

Upacara cukuran disini dilaksanakan dengan tujuan membersihkan rambut dan kepala 

sang bayi yang dianggap mengandung kotoran atau najis. Maka setelah upacara itu dilakukan 

kepala bayi tersebut sudah suci dan bersih. Potongan rambut bayi itu dimasukkan ke dalam 

kanjut kundang kemudian disimpan dibawah pohon pisang agar rambut tersebut dingin, 

tumbuh subur, dan panjang. 

- Upacara Masa Kanak-kanak 

Pada golongan rakyat biasa dalam masa kanak-kanak terdapat upacara sebagai 

berikut: (1) Upacara Gusaran; (2) Upacara Sunatan. Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya 

upacara gusaran adalah meratakan gigi depan anak perempuan agar menjadi lebih cantik dan 

sebagai isyarat bahwa anak tersebut sudah gadis. Sedangkan upacara sunatan tersebut 

dilakukan dengan maksud agar lebih bersih dari najis. 
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2.4 Sistem Kebudayaan  

Seperti yang kita ketahui menurut para ahli dalam kebudayaan manusia, dimana pun di 
dunia ini terdapat tujuh unsur cultural universal, ialah unsur-unsur kebudayaan yang 
universal yang ada dimana-mana, yaitu; (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia 
(pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, salat-alat produksi, transport, dan 
sebagainya), (2) Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem 
produksi, sistem distribusi), (3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organik politik, 
sistem hukum, sistem perkawinan), (4) Bahasa (lisan maupun tertulis), (5) Kesenian seni 
rupa, seni suara, seni gerak., (6) Sistem pengetahuan, (7) Religi. (Harsojo, 1967, hlm. 77). 

 

Masyarakat Sunda yang terutama terdapat di Jawa Barat, meskipun tidak seratus persen 

diseluruh provinsi tersebut telah terjadi pembauran antara kebudayaan Sunda dengan 

kebudayaan Jawa dan Melayu yang datang semasa penyebaran agama Islam di Jawa Barat. 

Sebagai hasil pembauran tersebut, maka sekarang ini keresidenan Banten terdapat pengaruh 

bahasa dan kebudayaan Jawa Banten yang kuat. Dari kota Serang ke selatan masyarakatnya 

merupakan masyarakat Sunda Banten yang didukung oleh bahasa Sunda Banten yang dalam 

beberapa hal agak berbeda dengan bahasa Sunda di Priangan yang terpengaruh oleh bahasa 

Jawa di zaman berkembangnya Mataram Islam di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan 

kalau ada pengaruh bahasa Jawa pada bahasa Sunda di Banten, maka pengaruh itu terutama 

datang dari bahasa Jawa Banten yang dapat kita simpulkan dari jalannya sejarah, erat 

berhubungan dengan pengaruh para pengislam Demak dan Cirebon di daerah Pantai Utara. 

2.5 Sistem Kemasyarakatan 

Sistem kemasyarakatan disini ialah pengelompokan orang dalam suatu masyarakat dan 

hubungan antara individu baik dalam kelompok yang sama maupun antara kelompok yang 

berbeda. Seperti yang kita ketahui pengelompokan manusia dalam masyarakatnya 

berdasarkan beberapa hal, misalnya umur, kelamin, bahasa, agama, pekerjaan, tugas dan hak 

kewajiban dalam hirarki masyarakat, status dalam kekerabatan, dan lain-lainnya. Karena 

sistem kemasyarakatan tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk dapat berfungsi dengan 
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efisiensi dan karena hal ini erat berhubungan dengan sejarah serta perkembangan sistem mata 

pencaharian hidupnya yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal lain dalam masyarakat 

seperti misalnya pola menetap, penguasaan atas tanah, pemerintahan, dan lain-lainnya. 

Seperti yang dapat terlihat di masyarakat Sunda yang relatif masih agak terisolir, yaitu di 

beberapa tempat di Jawa Barat bagian selatan masih banyak orang yang bercocok tanam 

makanan utamanya, ialah padi, dengan cara ngahuma yaitu berladang. Sehubungan dalam 

masalah mata pencaharian hidup dimasyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat.  

Wertheim dalam bukunya yang berjudul “Indonesia Society In Transition”, membagi 
masyarakat Indonesia (mengenai sistem bercocok tanam) ke dalam tiga pola mata 
pencaharian utama, yaitu masyarakat pantai, masyarakat sawah, dan masyarakat ladang. 
Secara umum sebagai contoh masyarakat ladang dikemukakannya di daerah pedalaman 
Sumatera dan pedalaman Jawa Barat. Sedangkan pedalaman Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 
juga Bali oleh Wetheim dimasukkan ke dalam pola masyarakat sawah. (Kusnaka Adimiharja 
dalam Edi S. Ekadjati, 1980, hlm. 144). 

 

Selanjutnya, Kusnaka Adimiharja berkata bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh 

Wertheim, khususnya tentang pedalaman Jawa Barat pada masa lalu sesungguhnya dapat 

diteliti kebenarannya pada naskah lama, cerita-cerita rakyat, dan dalam prasasti yang ada di 

Jawa Barat. Sedangkan menurut pendapat Saleh Danasasmita, untuk melihat kehidupan 

masyarakat Sunda masa lalu, antara lain dapat menelaah naskah “Carita Parahyangan”. 

Menurut naskah tersebut dalam masyarakat Sunda hanya dijumpai satu perkataan sawah 

dalam rangkaian nama “sawah tampian dalem”, yaitu tempat dipusarakannya Ratu Dewata. 

Selebihnya kita hanya memperoleh lukisan tentang situasi masyarakat ladang. 

Pengaruh pola berladang di tanah Sunda ini masih terlihat di beberapa tempat di Jawa 

Barat di mana masih ada orang yang ngahuma, ialah jauhnya tempat tinggal yang satu 

dengan yang lain sebagai akibat jauhnya huma yang satu dari lainnya. Hal ini membawa 

akibat longgarnya pola hubungan antar tetangga yang membawa kecenderungan kearah sikap 
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individualistis pada masyarakat Sunda yang berladang. Sehubungan dengan individualistis 

pada masyarakat ladang di Jawa Barat dan dengan tidak terjangkaunya beberapa daerah oleh 

pengaruh Mataram, ialah Mataram Islam, maka pemakaian bahasa Sunda di daerah-daerah 

tertentu seperti misalnya di Banten dan di daerah Bogor mempunyai ciri tersendiri dan tidak 

mengenal tingkatan bahasa di samping ciri-ciri lainnya sebagai salah satu dialek Sunda.  

Memang pada dasarnya bahasa Sunda tidak mempunyai undak-usuk ataupun tingkatan 

bahasa, suatu hal yang mungkin sekali menunjukkan pada jiwa demokratis masyarakat 

Sunda, utamanya masyarakat Sunda purba di zaman Galuh dan Pajajaran serta sebelumnya. 

Baru sesudah ada pengaruh Mataram Islam, sistem kemasyarakatan dan pemerintahan di 

tanah Sunda berorientasi ke Mataram dengan para bupati, wedana, dan camat, serta dengan 

undak-usuknya dalam bahasa Jawa, maka bahasa Sunda pun mengenal tingkat-tingkat 

bahasanya yang sekarang sedikit banyak dianggap mencerminkan jiwa feodalistis dari sejak 

zaman itu di tanah Sunda, terutama di Priangan.  

2.6 Sistem Kekerabatan 

Kaum kerabat disebut baraya atau wargi dalam bahasa Sunda. Pada dasarnya 

kekerabatan orang Sunda adalah parental atau bilateral, jadi dihitung sama pentingnya baik 

yang dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di kalangan kaum intelektual ada 

kecenderungan untuk mewariskan nama keluarga ayah pada anak-anak, terutama anak lelaki, 

sebagai pengaruh kebiasaan orang Barat. Dalam mewariskan harta kekayaan dahulu orang 

Sunda memberikan lebih banyak pada anak lelaki daripada anak perempuan, tetapi sekarang 

kebiasaan itu makin berkurang, baik anak lelaki maupun anak perempuan cenderung diberi 

warisan yang sama nilainya, terutama dikalangan atas. Demikian juga di kalangan itu boleh 

dikatakan tidak ada lagi pengutamaan anak lelaki dalam memberikan pendidikan formal di 

sekolah. 
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Disamping sifatnya yang bilateral sistem kekerabatan orang Sunda memperlihatkan 
istilah penyebutan yang sama bagi generasi di atas dan di bawah ego setelah kakek dan nenek 
serta cucu, ialah ke atas; buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, gantung siwur, dan demikian 
juga kebawah; buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, gantung siwur. (A. Suhardi 
Sumamihardja dalam Edi S. Ekadjati, 1980, hlm. 133). 

 

2.7 Kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan 

Di beberapa daerah di Jawa Barat penduduknya ada yang terkenal sangat teguh 
berpegang dan melaksanakan agama Islam, ialah di Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, 
Banten. (A. Suhadi Suhamihardja dalam Edi S. Ekadjati, 1980, hlm. 212). 

 

Dipandang dari segi sejarah orang Sunda dibidang keagamaan dan kepercayaan seperti 

banyak suku bangsa Indonesia lainnya pada dasarnya mengalami empat periode, ialah masa 

animisme dan dinamisme, masa pengaruh Hindu, masa Pengislaman, dan masa pengaruh 

agama Katolik dan Protestan yang dibawa oleh para penguasa Barat ketika mereka 

memegang pemerintahan selama kurang lebih tiga abad di tanah air. 

Orang Sunda merasa bahwa kehidupan ini merupakan suatu kesatuan kosmis di mana 
semua unsurnya berhubungan dan dapat saling mempengaruhi. Karena itulah banyak sekali 
pamali-pamali, cadu, dan buyut, ialah larangan-larangan yang diwariskan secara turun 
temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang bila dilanggar tidak hanya 
membawa akibat bahkan malapetaka bagi pelanggarnya tetapi bagi seluruh masyarakat 
dimana ia tinggal. (Hidding, 1935, hlm. 18). 

 

Disamping larangan-larangan terdapat banyak anjuran yang akan dirasakan tidak logis 

kalau tidak dipandang dalam rangka kesatuan kosmis tersebut tadi, misalnya agar mempunyai 

hati yang berani kita harus makan hati harimau, agar tidak diganggu makhluk halus yang 

jahil, seorang wanita yang sedang mengandung harus membawa jarum atau tusuk konde atau 

arang kecil yang tajam lainnya. Disamping itu ada perhitungan waktu yang disebut petangan 

atau palintangan untuk melakukan sesuatu yang penting. Misalnya pernikahan, pindah 

rumah, menyunat anak, dan lain-lainnya. 
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Unsur kepercayaan lainnya diluar Islam adalah misalnya kepercayaan pada berbagai 

makhluk halus yang kebanyakan tidak baik itikadnya terhadap manusia dan karena itu harus 

dijauhi atau dijauhkan dengan berbagai cara. Orang Sunda masih ada yang percaya bahwa 

suatu tempat ada yang menguasainya, ialah makhluk alus yang dianggap roh nenek moyang 

atau penguasa tempat tersebut. 
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BAB III 

ANALISIS DAN TEMUAN DATA 

3.1  Bentuk dan Makna Upacara Ritual Daur Hidup Manusia Pada Masyarakat Sunda 

Bentuk dan makna upacara ritual adat masyarakat Sunda dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi lima medan makna. Pembagian ini berdasarkan pada waktu saat 

peralihan tingkat yang meliputi saat manusia berada dalam kandungan atau saat kehamilan, 

saat lahir atau kelahiran, perkawinan, dan kematian. 

3.1.1  Kehamilan  

Masa kehamilan dalam adat Sunda terdapat upacara sebagai berikut: (1) Upacara 

salamatan tilu bulanan; (2) Upacara salamatan lima bulanan; (3) Upacara tingkeban 

(salamatan tujuh bulanan); (4) Upacara salamatan salapan bulanan; (5) Upacara reuneuh 

mundingeun (mengandung lebih dari sembilan bulan). 

A. Upacara Salamatan Tilu Bulanan (selamatan tiga bulan) 

Perempuan yang mengandung baru dua atau tiga bulan belum disebut hamil, 

melainkan masih disebut mengidam. Setelah lewat masa tiga bulan barulah disebut hamil. 

Salamatan tilu bulanan merupakan upacara ritual adat masyarakat Sunda yang diadakan 

untuk memperingati usia kandungan menginjak bulan ketiga. Salamatan tilu bulanan tersebut 

sebagai pemberitahuan kepada tetangga dan kerabat bahwa perempuan tersebut sudah benar 

hamil dan janin yang berada di dalam kandungan sang ibu bertumbuh. Selain itu, 

mengandung pula maksud lain, agar yang mengandung dan dikandungnya mulus rahayu, 

mendapat keselamatan hingga proses kelahiran. Secara etimologi, kata ‘salamatan’ tersebut 

memiliki kata dasar, yaitu salamat dalam bahasa Jawa memiliki arti keselamatan, kemudian 

mendapatkan imbuhan diakhir (–an) sehingga kata ‘salamat’ tersebut berubah menjadi 
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salamatan yang artinya kegiatan upacara keselamatan seperti yang biasa didengar dalam 

keseharian. Sedangkan kata tilu bulanan tersebut memiliki arti tiga bulan. Maksudnya adalah 

pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan saat menginjak usia kandungan tiga bulan. Kata 

‘bulanan’ dalam tilu bulanan tersebut sendiri juga terbagi lagi atas kata dasar dan imbuhan 

yang berada diakhir, yaitu bulan + (-an) sehingga berbunyi bulanan. 

Upacara salamatan tilu bulanan ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan, 

yaitu: nasi wuduk (tumpeng atau nasi kebuli) yang berisikan telur rebus yang sudah dibuang 

kulitnya, daging ayam, dan kentang. Selain itu, disiapkan pula bubur putih, bubur merah, 

minyak kelapa atau minyak wijen, dan air dalam kendi. Nasi wuduk yang didalamnya 

berisikan telur rebus yang sudah dibuang kulitnya tersebut melambangkan bersatunya ibu 

dengan bayi yang dikandungnya. Demikian pula dengan disediakannya bubur putih dan 

bubur merah, kedua bubur tersebut melambangkan nafsu perempuan dan nafsu lelaki yang 

keduanya saling menyatu hingga menjadi seorang anak.  

a) Jalannya Upacara Salamatan Tilu Bulanan 

Setelah orang tua (baik dari pihak perempuan yang mengandung maupun dari pihak 

suaminya) berkumpul, kemudian indung beurang atau salah seorang diantara hadirin yang 

dianggap tertua, kemudian membacakan doa selamat sambil mengelilingi tumpeng yang 

sudah disediakan tadi. Selesai doa tersebut dibacakan, kemudian kendi yang berisi air dan 

minyak kelapa atau minyak wijen itu ditaruh oleh salah seorang kerabat perempuan yang 

hamil tersebut dihadapan orang yang membacakan doa selamat tadi untuk diberi doa lagi, 

yaitu; doa nurbuat. Air yang terdapat pada kendi tersebut kemudian diminum oleh perempuan 

hamil, sedangkan minyaknya dipakai untuk membalur perutnya. Setelah semua prosesi 

tersebut selesai, barulah tumpeng tadi dibagikan kepada yang hadir dan juga sebagian 
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dikirimkan kepada tetangga yang terdekat. Tidak ketinggalan juga bubur merah dan bubur 

putih turut dibagikan.  

B. Upacara Salamatan Lima Bulanan (selamatan lima bulan) 

Salamatan lima bulanan merupakan upacara dalam ritual adat masyarakat Sunda yang 

diadakan untuk memperingati usia kandungan menginjak bulan kelima. Secara etimologi, 

kata ‘salamatan’ tersebut memiliki kata dasar, yaitu salamat dalam bahasa Jawa yang 

memiliki arti keselamatan kemudian mendapatkan imbuhan diakhir (–an) sehingga kata 

‘salamat’ tersebut berubah menjadi salamatan yang artinya kegiatan upacara keselamatan 

seperti yang biasa didengar dalam keseharian. Sedangkan kata lima bulanan tersebut 

memiliki arti lima bulan. Maksudnya adalah pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan saat 

menginjak usia kandungan lima bulan. Kata ‘bulanan’ dalam lima bulanan tersebut sendiri 

juga terbagi lagi atas kata dasar dan imbuhan yang berada diakhir, yaitu bulan + (-an) 

sehingga berbunyi bulanan.  

Upacara salamatan lima bulanan perlengkapan yang harus disediakan selain yang 

disebut dalam upacara tiga bulan, juga makanan kecil. Seperti wajit, rangginang, opak, dan 

yang rasanya manis. Disajikan pula makanan yang rasanya tidak manis, seperti ketupat, 

tantangin yang berbentuk segitiga dan segiempat. Bentuk dari kedua ketupat tersebut 

memiliki lambangnya masing-masing, berbentuk segitiga melambangkan waluya (mulus) dan 

yang segiempat melambangkan keselamatan. 

a) Jalannya Upacara Salamatan Lima Bulanan  

Berjalannya upacara salamatan lima bulanan ini sama dengan upacara salamatan tilu 

bulanan, yaitu setelah selesai berdoa, nasi wuduk, makanan kecil lainnya, seperti wajit, 

kupat, tantangin dibagikan kepada yang hadir dan sebagian dikirimkan kepada tetangga 

terdekat. 
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C. Upacara Tingkeban (selamatan tujuh bulan) 

 Upacara tingkeban atau tujuh bulanan adalah upacara yang dilaksankan ketika usia 

kandungan memasuki bulan ketujuh. Kata ‘tingkeban’ memiliki kata dasar yaitu tingkeb yang 

artinya tutup, maksudnya adalah tidak boleh dibuka sebelum waktunya tiba. Jadi, upacara 

tersebut semacam pemberitahuan bagi perempuan yang sedang mengandung maupun 

suaminya tidak diperbolehkan bercampur (tidur bersama) sampai empat puluh hari setelah 

bayi lahir. Kata ‘tingkeb’ tersebut mendapat imbuhan diakhir (-an) sehingga kata tersebut 

berubah menjadi tingkeban seperti yang sering kita dengar dalam kehidupan keseharian oleh 

masyarakat luas. 

Upacara tingkeban tersebut diselenggarakan dalam rumah dan juga luar rumah, yaitu 

halaman atau belakang rumah. Di dalam rumah berkumpul tetangga dan kerabat yang datang, 

sedangkan perempuan yang hamil dimandikan, letaknya pada halaman atau belakang rumah. 

Perempuan yang hamil tersebut setelah dimandikan kemudian menjual (memberikan) rujak 

kanistren (rujak yang rasanya pahit, kesat, masam, dan sebagainya) kepada anak-anak. Dalam 

upacara tingkeban ini ada beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan selain yang telah 

disebutkan dalam upacara salamatan lima bulanan juga disediakan: (1) Makanan yang terdiri 

dari tujuh macam, yaitu umbi-umbian; seperti ubi kayu, ubi manis, ubi rambat, kacang suuk, 

kacang tanah, ganyol, dan ubi sagu; (2) Pepes ikan peda (ikan asin) yang dibungkus dengan 

daun cangkudu berbentuk perahu; (3) Kain panjang tujuh helai, tujuh warna bunga, tujuh 

gayung, dan rujak kanistren (terdiri atas tujuh macam bahan rujak buah-buahan); (4) 

Jajambaran, tempat air dan pendil yang berisi belut. Belut sebanyak tujuh ekor (jika tidak 

ada cukup seekor, hanya untuk syarat); (5) Kelapa gading (kelapa muda yang kekuning-

kuningan) yang kelapa tersebut digambarkan Arjuna, esatria yang tampan, dan Srikandi 

tokoh wanita yang cantik (Jika tidak digambari, bisa juga dengan menuliskan nama tokoh 

wayang tersebut); (6) Jarum tujuh batang untuk menyemat daun tempat rujak kanistren. 
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Saringan (terbuat dari bambu) tujuh buah, elekan (ruas bambu kecil kira-kira sejengkal 

panjangnya) tujuh batang, dan pelita tujuh buah; (7) Tempayan besar berisi air, daun 

hanjuang, mayang pinang yang sudah terbuka, perhiasan dari emas seperti kalung, cincin, 

gelang, peniti; (8) Samak walimi (tikar pandan) sehelai dan sebuah kendi berisi air; (9) Seekor 

ayam jantan atau betina. 

Dalam upacara tinkeban ini indung beurang harus diundang. Pada waktu mengundang 

indung beurang, juga memerlukan cara tertentu yang harus dilakukan yang disebut sewaka, 

yaitu cara mengundang indung beurang dengan membawa gabah, kelapa sawit, kelapa 

sebutir, gula merah segandu (segandu = satu batang), semuanya disimpan dalam bakul. Selain 

itu, kayu bakar seikat, minyak kelapa dan minyak tanah sebotol yang semua tersebut 

diserahkan kepada indung beurang. 

Dalam upacara tingkeban banyak benda yang harus disediakan memiliki maknanya 

sendiri-sendiri, diantaranya adalah: (1) Daun hanjuang, yaitu pohon yang biasa ditanam di 

kuburan. Makna yang terkandung dari daun hanjuang tersebut ialah kita hidup didunia ini 

tidaklah kekal, maka daun dianggap mewakili agar manusia mengingat kematian; (2) 

Kembang mayang atau pinang dalam bahasa Sunda bersajak dengan kata ‘hayang’ yang 

artinya mau, yaitu hayang hade yang artinya mau baik, maksud disediakannya bunga mayang 

atau pinang dalam upacara ini ialah sebagai lambang agar seseorang tersebut senantiasa 

menjadi seseorang yang menerima untuk menjadi lebih baik dan mewangi seperti harumnya 

bunga tersebut; (3) Bunga sebanyak tujuh warna. Bunga sebanyak tujuh warna tersebut 

melambangkan tujuh hal yaitu hidup, kekuatan, penglihatan, pendengaran, perasaan, 

perkataan, dan kemauan yang semuanya itu saling berhubungan; (4) Saringan yang terbuat 

dari bambu tersebut melambangkan makna bahwa ilmu yang kita pelajari itu harus kita saring 

mana yang baik, mana yang bermanfaat bagi dunia akherat, dan mana yang tidak baik; (5) 

Kelapa gading (kelapa muda yang kekuning-kuniangan) yang digambari tokoh wayang 
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Srikandi dan Arjuna, mengandung makna mudah-mudahan anaknya nurut buat, anak yang 

rupawan dan kulitnya seperti kelapa gading yang kekuning-kuningan (kuning langsat); (6) 

Belut yang dimasukkan dari bagian atas ke dalam kain waktu menjalankan upacara mandi 

kembang melambangkan agar nanti pada waktu melahirkan lancar seperti belut yang keluar 

dari lubangnya; (7) Samak walimi (tikar pandan) yang disimpan samping pintu depan dan 

dikebutkan oleh seorang (biasanya yang tertua) sehabis membaca ayat-ayat Al Quran, 

barzanzi tersebut melambangkan semoga bayi terlahir dengan lancar; (8) Tujuh buah pelita 

yang dinyalakan selama upacara mandi kembang melambangkan agar bayi tersebut yng 

dilahirkan kelak menjadi anak yang terang pikirannya; (9) Rujak kanistren yang dijual 

kepada anak-anak tersebut mengandung lambang bahwa sejak saat itu sudah habis masa 

bermain sebagai anak-anak dan selanjutnya ia menjadi seorang ibu. Rujak kanistren itu 

rasanya pahit, kesat, masam, dan sebagainya melambangkan agar segala kesusahan dan 

pahitnya hidup diajarkan kepada anaknya. Demikian pula jika rujak itu pedas rasanya, hal 

tersebut melambangkan bahwa nanti yang dilahirkan itu bayi berjenis kelamin laki-laki dan 

jika rasanya tidak pedas, maka bayi yang akan dilahirkan itu berjenis kelamin perempuan. 

a) Jalannya Upacara Tingkeban 

Diantara upacara dalam masa kehamilan, upacara tingkeban yang paling meriah dan 

paling banyak perlengkapan yang harus disediakan. Karna merupakan puncak dari upacara 

yang paling meriah, maka dalam upacara ini pula banyak tamu undangan yang akan turut 

memeriahkan, diantaranya yaitu: tujuh orang (ajengan) atau kiyai (jika tidak ada seorang saja 

cukup untuk mewakili), para tetangga, kerabat, handai tolan, orang tua-tua perempuan dan 

laki-laki, baik dari pihak perempuan yang sedang mengandung maupun dari pihak suaminya, 

dan indung beurang. 
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Setelah para undangan hadir, barulah dimulai orang yang punya acara atau wakilnya 

mengucapkan ijab dengan mengutarakan maksud menyelenggarakan upacara tersebut. Selain 

ijab, salah seorang ajengan tersebut mengajak hadirin untuk bersama-sama membaca ayat Al 

Quran, khususnya membacakan surah Yusuf, surah Maryam, dan menyalakan tujuh buah 

pelita yang berisi minyak. Selesai membaca ayat-ayat Al Quran, kemudian dilanjutkan 

dengan membaca barzanzi, yaitu berisi puji-pujian bagi nabi Muhammad saw dan ditutup 

dengan doa selamat. Selesai prosesi berdoa tersebut, kemudian kendi yang berisi air 

dikelilingkan kepada hadirin untuk diberi doa nurbuat. Namun, tidak semua yang hadir 

tersebut dapat memberikan doa nurbuat, biasanya hanya orang tua-tua saja. Setelah 

dibacakan doa nurbuat tersebut, kemudian air dalam kendi diserahkan untuk melaksanakan 

prosesi selanjutnya, yaitu mandi kembang, sebagian diminum oleh perempuan yang sedang 

hamil tersebut. Setelah prosesi membacakan doa tersebut selesai semua, selagi perempuan 

hamil akan melaksanakan prosesi mandi kembang, para undangan dibagi berkat, yaitu besek 

yang berisi nasi berserta lauk pauknya, tujuh macam kue yang manis, dan sebagainya. Besek 

yang berisi makanan tersebut diikat dengan daun kelapa atau daun enau, yang disebut dengan 

rinjing. Khusus untuk ajengan, selain rinjing juga ditambahkan dengan cowet (semacam 

piring yang terbuat dari tanah), gabah, dan pelita. Sebelum mengakhiri prosesi tersebut ketika 

akan pulang salah seorang undangan yang tertua mengebutkan samak walimi yang 

dibawahnya ada beberapa uang logam kecil yang ketika dikebutkan uang logam tersebut 

berhambur di halaman rumah. Setelah para undangan menerima rinjing, mereka segera 

pulang bersama-sama. Hanya orang tua-tua perempuan yang masih tinggal untuk 

memandikan wanita hamil tersebut menggunakan air kembang yang telah dibacakan doa 

tersebut. 

Pada waktu para undangan membaca ayat-ayat Al Quran, perempuan yang sedang 

hamil tersbut oleh indung beurang dibawa ke luar rumah bagian belakang. Setelah semua 
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undangan laki-laki pulang, perempuan itu kemudian dibawa oleh indung beurang ke pintu 

depan. Tangga rumah, dekat pintu depan, sudah tersedia segala peralatan, diantaranya adalah: 

air dalam jajambaran atau tempayan dengan tujuh macam bunga, saringan yang berisi 

rampai, perhiasan emas, gayung tujuh buah, dan sebagainya. Sebelum perempuan itu 

dimandikan, indung beurang membaca doa-doa terlebih dahulu, kemudian diambilnya seekor 

ayam yang kakinya sudah dicuci bersih lalu dicakarkan pada perut perempuan yang sedang 

hamil tersebut yang juga dikelilingi oleh orang tua-tua perempuan, yaitu ibunya, mertuanya, 

neneknya, bibinya, atau perempuan lain yang dihormati. Setelah itu, mulailah indung 

beurang melakukan upacara mandi kembang. Saringan dipegangnya pada kepala perempuan 

yang akan dimandikan dan air dari tempayan yang sudah dicampur dengan air dalam kendi 

setelah diberi doa nurbuat lalu diguyurkan dengan gayung diatas saringan. Kemudian indung 

beurang memukul-mukulkan mayang pinang yang sudah terbuka kekepala perempuan itu 

sambil mengucapkan kata “sing mulus rahayu berkah selamet, jabang bayi jeung indungna 

sing lungsur langsar, babaran sing slamet.” (Semoga selamat sejahtera bayi yang sedang 

dikandungnya berserta ibunya, mudah-mudahan lancar waktu melahirkannya). Guyuran yang 

kedua dan seterusnya sampai tujuh kali dilakukan oleh orang tua-tua perempuan yang 

mengelilinginya. Mula-mula oleh perempuan tertua (nenek atau ibunya), kemudian 

bergantian oleh perempuan yang lainnya. Cara mengguyurnya pun harus seperti indung 

beurang tadi. Setiap kali akan diguyur kain yang basah itu harus diganti dengan kain yang 

kering sampai tujuh kali ganti. Pada waktu akan disirami air yang ketujuh kalinya (guyuran 

terakhir) perempuan tersebut disuruh berdiri tegak, lalu kemudian oleh indung beurang ke 

dalam kain perempuan itu dari atas dijatuhkannya mula-mula telur ayam, kemudian elekan, 

dan yang terakhir adalah belut. Bersamaan dengan jatuhnya belut tadi, kelapa gading harus 

dibelah oleh suaminya secara sekaligus. Selesai dimandikan, pinggang perempuan itu diikat 

dengan tujuh lembar benang yang digantungi panglay (bengle), kemudian dibawa ke dalam 
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rumah untuk berganti pakaian dengan pakaian yang bagus. Demikian pula, ketujuh pelita 

yang selama upacara mandi kembang tersebut menyala, barulah dimatikan dan kemudian 

diberikan kepada ajengan. Adapun sisa air dalam tempayan, elekan, belut, kelapa gading, 

kendi, dan lain-lainnya harus dibuang oleh suaminya di jalan yang bersimpang empat. Cara 

membuangannya pun memiliki caranya tersendiri, yaitu pada waktu perjalanan pulang, 

sehabis membuang air sisa dalam tempayang, dia dilarang menoleh kearah kiri dan kanan, 

harus menunduk saja sampai tiba dirumah. 

Acara selanjutnya ialah menjual rujak kanistren. Setelah perempuan yang baru 

dimandikan itu berganti dengan pakaian yang bagus, kemudian dia keluar lagi dan pergi ke 

halaman rumah. Di halaman rumah dia menjual atau membagikan rujak kanistren. Anak-anak 

pun sudah banyak yang akan membelinya dengan uang yang terbuat dari pecahan genting 

atau beling yang dibundarkan, terkadang ada juga orang membeli rujak kanistren itu dengan 

uang sungguhan, biasanya dari bibinya, pamannya, atau mertuanya. Setelah rujak kanistren 

habis terjual, selesailah upacara tersebut dan indung beurang membuat kanjut kundang, yaitu 

semacam kantong kecil yang terbuat dari tujuh warna kain cabikan, yang berisi bawang putih, 

ceriu, panglay (bengle), pisau lipat kecil, dan uang. (jika ada uang hasil menjual rujak 

kanistren). 

D. Upacara Salamatan Salapan Bulanan (selamatan sembilan bulan) 

Upacara salamatan salapan bulanan diadakan setelah usia kandungan memasuki 

bulan kesembilan. Kata ‘salamatan’ memiliki kata dasar, yaitu salamat dalam bahasa Jawa 

yang memiliki arti keselamatan lalu mendapatkan imbuhan diakhir (–an) sehingga kata 

‘salamat’ tersebut berubah menjadi salamatan yang artinya kegiatan upacara keselamatan 

seperti yang biasa didengar dalam keseharian. Sedangkan kata ‘salapan bulanan’ tersebut 

memiliki arti sembilan bulan. Maksudnya adalah pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan 

saat menginjak usia kandungan sembilan bulan. Kata ‘bulanan’ dalam salapan bulanan 
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tersebut juga terbagi lagi atas kata dasar dan imbuhan yang berada diakhir, yaitu bulan + (-an) 

sehingga berbunyi bulanan. 

Dalam upacara salamatan salapan bulanan ini beberapa perlengkapan yang harus 

disediakan sederhana saja, yaitu membuat bubur lolos dan juga menyediakan lampu kecil 

agar nanti anak yang dilahirkan tersebut terang hatinya. Bubur lolos ialah bubur yang cair, 

yang dibubuhi gula merah dan keletik burung (santan tebal yang digodog cukup lama 

sehingga keluar minyaknya). Bubur yang sama, tetapi dibubuhi gula putih, juga keletik 

burung. Kedua macam bubur tersebut disebut dengan kulinyar. Kulinyar yang merah dan 

putih dibungkus dengan daun pisang berbentuk bulat panjang hampir sebesar ibu jari. Di 

samping bubur lolos sebagai perlengkapan yang utama, juga disediakan tumpeng dan 

masakan dari ikan basah.  

Dalam upacara salamatan salapan bulanan persiapan untuk melahirkan harus sudah 

disediakan, diantaranya harus disediakan jarian, yaitu tempat kotoran, tempat untuk 

melahirkan, minyak wijen dalam botol kecil, dan air dalam bokor. Selain itu paraji membuat 

jimat yang terdiri atas panglay (bengle), rumput palias, dan sedikit kemenyan yang dibungkus 

dengan kain. Kain tersebut untuk kendit, yaitu ikat pinggang kecil yang terbuat dari benang 

sebanyak sepuluh atau dua puluh lembar. Pada benang tersebut dibuat ikatan ketika 

mendengarkan hikayat Syekh Abdul Kadir. Setiap selelesai satu bagian hikayat tersebut 

dibuat satu ikatan pada benang, demikian sampai seratus ikatan. Benang yang sudah diikat-

ikat tersebut sebagai jimat untuk gelang atau kalung anak yang dilahirkan.    

 a) Jalannya Upacara Salamatan Salapan Bulanan 

Upacara ini berlangsung dengan sederhana. Setelah indung beurang membacakan doa 

selamat yang disaksikan oleh beberapa kerabat yang terdekat saja, kemudian bubur lolos 

yang telah dibungkus dengan daun pisang dikirimkan kepada tetangga yang terdekat, 
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terutama kepada anak-anak. Sisanya dimakan oleh seisi rumah dan beberapa orang yang 

hadir. Akan tetapi ada kalanya dalam upacara salamatan salapan bulanan tersebut, selain 

bubur lolos, dikirimkan juga tumpeng dan masakan ikan basah. 

E. Upacara Reuneuh Mundingeun (hamil lebih dari sembilan bulan) 

Reuneuh mundingeun yaitu perempuan yang mengandung lebih dari sembilan bulan, 

akan tetapi belum melahirkan seperti kerbau yang bunting. Upacara reuneuh mundingeun 

tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar perempuan yang sedang hamil tua tersebut 

segera melahirkan. Kata ‘Reuneuh’ dalam kamus bahasa Sunda memiliki arti yaitu 

mengandung atau hamil sedangkan kata ‘munding’ adalah seekor hewan kerbau, jadi arti 

keseluruhan dari keduanya adalah kehamilan seperti kerbau. Kedua kata dasar tersebut 

mendapatkan imbuhan (-eun) diakhir, yaitu reuneuh munding + (eun) sehingga berubah 

menjadi ‘reuneuh mundingeun’. 

Upacara reuneuh mundingeun tersebut diselenggarakan di kandang kerbau, jika tidak 

memiliki kandang kerbau, bisa juga dilaksanakan dihalaman belakang rumah dengan 

mengelilingi rumah. Dalam upacara reuneuh mundingeun perlengkapan yang harus disedikan 

sangat sederhana, yaitu kolotok (semacam alat yang dapat berbunyi menyerupai genta terbuat 

dari kayu yang biasanya dikalungkan pada leher kerbau), cambuk (untuk mencambuk 

binatang yang biasanya dibawa oleh anak gembala), dan makanan sekedarnya. Kolotok yang 

biasa digantungkan pada leher kerbau mengandung makna bahwa perempuan yang hamil 

jangan seperti kerbau yang bunting, baru melahirkan jika usia kandungannya sudah 

menginjak sebelas atau dua belas bulan. Selain itu, kolotok mengandung makna lain, bahwa 

orang yang memakai kolotok itu tidak tau apa-apa, sama halnya dengan kerbau (binatang). 

Ada ungkapan yang berbunyi “kolot kolotok” yang artinya orang yang sudah tua, tetapi tidak 

tahu apa-apa atau orang yang tidak berpengetahuan.  
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a) Jalannya Upacara Reuneun Mundingeun 

Jika ada yang hamil sudah memasuki sembilan bulan tetapi masih belum saja 

melahirkan, bahkan sampai sepuluh, sebelas, atau dua belas bulan belum juga melahirkan, 

perempuan yang hamil tersebut disebut reuneuh mundingeun (seperti kerbau yang bunting). 

Untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, maka harus diadakan upacara reuneuh 

mundingeun. Leher perempuan yang sedang hamil tersebut dikalungi kolotok dan dituntun 

oleh indung beurang sambil membaca doa dan kemudian dibawa ke kandang kerbau. Jika 

tidak terdapat kandang kerbau, cukup dengan mengelilingi rumah sebanyak tujuh kali dan 

harus berbuat seperti kerbau, dituntun dan diiringi oleh anak yang memegang cambuk lalu 

menirukan bunyi kerbau “oeee, oeee, oeee”. Setelah selesai mengelilingi kandang kerbau atau 

rumah, kemudian perempuan yang sedang mengandung tersebut oleh indung beurang 

dimandikan dan masuk ke dalam rumah. 

3.1.2 Kelahiran  

Masa kelahiran dalam adat Sunda terdapat upacara sebagai berikut: (1) Upacara 

memelihara tembuni; (2) Upacara nenjrag bumi; (3) Upacara puput puseur; (4) Upacara 

ekah; (5) Upacara nurunkeun; (6) upacara opat puluh dinten; (7) Upacara cukuran; (8) 

Upacara turun taneuh. 

A. Upacara Memelihara Tembuni (memelihara tali pusar) 

Seperti yang kita ketahui bahwasannya tembuni dipandang sebagai saudara bayi, oleh 

karena itu tidak boleh dibuang secara sembarangan, tetapi harus ada upacara sewaktu 

menguburkannya atau menghanyutkannya ke sungai. Hal tersebut dilakukan agar mendapat 

perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, ibu dan bayi tersebut selamat tak kurang suatu 

apapun. Ada kepercayaan bahwa tembuni yang dikubur atau yang dihanyutkan ke sungai 

akan kembali lagi. Jadi, walaupun melahirkan sebanyak empat kali atau bahkan lima kali, 
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tembuninya masih sama. Itulah sebabnya mengapa ketika perempuan yang sedang hamil 

tersebut mengalami mengidam dan muntah-muntah, hal tersebut dikarenakan waktu tersebut 

sedang dimasuki tembuni.  

Tembuni atau bali menurut kamus bahasa Sunda memiliki arti anak kembarannya 

yang dipandang sebagai saudara bayi sehingga tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus 

diadakan upacara sewaktu ingin menguburkannya atau menghanyutkan ke sungai. Kata 

‘tembuni’ disini merupakan kata dasar yang artinya ari-ari atau plasenta dan menurut kamus 

bahasa Sunda dan tidak disertakan imbuhan diawal atau diakhir pada kata tersebut.  Kedua 

cara dalam memelihara tembuni tersebut memiliki maksud diantara masing-masingnya, yaitu; 

tembuni yang dihanyutkan ke sungai maksudnya adalah agar anak tersebut menjadi orang 

yang berani mengarungi hidup, banyak pengalaman dan tidak picik perilakunya. Sedangkan 

tembuni yang dikuburkan, maksudnya adalah agar anak tersebut nantinya walaupun berada di 

tempat yang jauh atau merantau tidak lupa akan kampung halaman. 

 Upacara memelihara tembuni disini diperlukan beberapa hal yang perlu disiapkan, 

diantaranya adalah: garam, asam, pendil atau tempurung kelapa, tujuh warna cabikan kain, 

dan kain putih. Selain itu, disiapkan juga sebatang bambu kecil sebagai lubang udara dan 

pelita. Tembuni yang akan dikubur atau dihanyutkan tersebut terlebih dahulu harus digarami 

dan diberi asam serta gula merah secukupnya oleh indung beurang. Waktu memberi garam 

dan asam tersebut harus diperhatikan kadarnya, jangan kekurangan dan jangan juga 

berlebihan. Setelah pemberian garam tersebut selesai, kemudian tembuni tersebut 

dimasukkan kedalam pendil dan lubangnya ditutup dengan kain putih. Setelah itu, indung 

beurang membacakan doa dan ayah bayi tersebut menggendong pendil tersebut dengan kain 

panjang seperti menggendong bayi dan salah seorang mempayunginya. Setelah serangkaian 

tersebut terlaksana, kemudian tembuni tersebut dikuburkan di tempat sesuai yang telah 

ditentukan indung beurang. Cara menguburkannya pun juga memerlukan tata caranya 
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sendiri, yaitu sebelum tembuni tersebut ditutup tanah, terlebih dahulu memasukkan sebatang 

bambu sebagai lubang udara yang nantinya akan sedikit terjulur pada saat dikuburkan.  

Berbeda lagi apabila tembuni tersebut dihanyutkan ke sungai, maka upacara tersebut 

diadakan lebih meriah lagi. Tembuni tersebut dinaikkan kekereta dan dipayungi, kemudian 

kereta tersebut diarak dengan tari-tarian yang diiringi bunyi-bunyian, seperti angklung, 

gamelan, dan kendang penca laksana mengarak anak sunatan. Setibanya disungai yang besar, 

kemudian indung beurang menghanyutkan tembuni tersebut dengan diiringi pembacaan doa. 

Setelah tembuni tersebut hanyut dan tak terlihat lagi, barulah mereka pulang dan setelah itu 

diadakan selamatan dengan penyembelihan seekor ayam, kemudian darah ayam yang 

disembelih tersebut ditampung untuk dioleskan ke kening ibu dan kepada bayi. Darah ayam 

tersebut mengandung makna sebagai pengganti darah sang ibu bayi pada saat melahirkan dan 

dapat menggantikannya. 

B. Upacara Nenjrag Bumi (menginjak bumi/tempat tinggal) 

Upacara nenjrag bumi ialah memukulkan alu ke bumi sebanyak tujuh kali didekat 

bayi. Atau bisa juga dengan cara lainnya, yaitu membaringkan bayi tersebut diatas pelupuh 

(bambu yang dibelah-belah dijadikan lantai), kemudian indung beurang menghentakkan 

kakinya kepelupuh didekat bayi tersebut dengan maksud agar bayi tersebut kelak menjadi 

anak yang tidak mudah lekas terkejut atau takut jika mendengar bunyi yang datang secara 

tiba-tiba dan menakutkan. Kata ‘nenjrag’ menurut kamus bahasa Sunda memiliki makna 

menghentakkan kaki, sedangkan arti secara umum kata ‘nenjrag’ tersebut memiliki arti 

menginjakkan kaki ke tanah atau bumi. Upacara nenjrag bumi tersebut pelaksanaannya 

diselenggarakan setelah sang bayi dibersihkan, dibedaki, dan dibedong pada siang hari. 

Upacara tersebut diselenggarakan didekat pintu masuk, yaitu ditangga rumah. Akan tetapi, 

ada juga yang diselengarakan di dalam rumah, berdekatan dengan pintu depan.  
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a)   Jalannya Upacara Nenjrag Bumi 

Upacara nenjrag bumi berlangsung secara sederhana saja dan hanya disaksikan oleh 

tetangga yang terdekat saja. Setelah bayi tersebut dibersihkan, dibedaki, dan dibedong (diberi 

kain yang dibelit-belitkan agar bentuk badan dan tangan bayi tersebut bentuknya bagus) oleh 

indung beurang lalu dibawa ke pintu depan rumah. Di tangga depan rumah tersebut, bayi 

disimpan pada saringan dan dibacakan doa lalu kemudia ia memanggil-manggil ayah sang 

bayi tersebut dan mengatakan “tah, nyerenkeun anak maneh!” yang artinya “inilah anakmu, 

aku serahkan anak ini kepadamu”. Ayah sang bayi pun membalas ucapan indung beurang 

tersbut dengan “nampa, indung beurang!” yang artinya “saya terima indung beurang”. 

Selesai serah terima tersebut, kemudian indung beurang memukulkan alu sebanyak tujuh kali 

ke bumi di dekat bayi, adapula yang melakukan dengan menghentakkan kakinya ke pelupuh 

didekat bayi yang terbaring pada saringan. 

C. Upacara Puput Puseur (lepas tali pusar) 

Upacara puput puseur dilaksanakan setelah bayi tersebut lepas tali pusat-nya, 

kemudian segera diadakan salamatan. Ada kepercayaan bahwasannya tali pusat (tali ari-ari) 

termasuk saudara bayi yang juga harus dipelihara dengan sungguh-sungguh. Adapun saudara 

bayi yang tiganya lagi ialah tembuni, pembungkus, dan kakawah. Tali ari-ari, tembuni, 

pembungkus, dan kakawah tersebut biasa disebut dulur opat kalima pancer, yaitu empat 

bersaudara dan bayi tersebutlah yang menjadi pusatnya. Kata ‘puput’ menurut kamus bahasa 

Sunda memiliki arti lepas dan kata ‘puseur’ memiliki arti tali ari-ari. Kata ‘puput’ dan kata 

‘puseur’ disini merupakan kata dasar dan tidak disertakan imbuhan diawal atau diakhir.  

 Upacara puput puseur tersebut diselenggarakan dirumah dan dihadiri tetangga dan 

kerabat terdekat. Tali pusat yang sudah terlepas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

kanjut kundang oleh indung beurang. Setelah itu, indung beurang menyiapkan uang logam 
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(uang benggol) yang ditutupi dengan kain yang bersih kemudian diletakkan pada pusat bayi 

tersebut dengan tujuan agar pusat bayi tersebut tidak dosol atau menonjol keluar. Selain dari 

upacara puput puseur itu sendiri, biasa juga dibarengkan dengan pemberian nama terhadap 

bayi tersebut dan diakhiri dengan membagikan bubur merah dan bubur putih. 

 D.  Upacara Ekah (memotong hewan ternak) 

 Upacara ekah ialah upacara menebus jiwa anak sebagai tanda terima kasih bahwa 

telah dipercaya amanah dan telah dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga 

kelak anak tersebut menjadi seseorang yang shaleh/shalehah yang dapat menolong kedua 

orang tua. Kata ekah berasal dari bahasa Arab aqiqatun yang artinya anak kandung 

sedangkan kata ‘ekah’ menurut kamus bahasa Sunda artinya akekah atau ekah. 

Upacara ekah diselenggarakan setelah bayi tersebut berusia tujuh hari atau empat 

belas hari, namun jika belum mampu melaksanakan dikedua perhitungan hari tersebut bisa 

juga dilaksanakan setelah bayi berusia dua puluh satu hari atau kelipatannya. Dalam upacara 

ekah tersebut diadakan juga pemotongan hewan ternak, bisa kambing atau domba. 

Banyaknya jumlah kambing yang disembelih tergantung dari jenis kelamin anak tersebut, 

apabila anak tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka banyak hewan kambing yang akan 

disembelih tersebut sebanyak dua ekor, namun apabila anak tersebut berjenis kelamin 

perempuan, maka hanya satu ekor saja yang akan disembelih.  

Pelaksanaan upacara ekah tersebut dipimpin oleh seorang ajengan. Penyembelihan 

hewan ternak tersebut tentunya tidak terlepas dari upacara. Domba atau kambing yang akan 

disembelih tersebut ditutupi menggunakan kain berwarna putih, kemudian ajengan tersebut 

mengucapkan ijab bahwasannya penyembelihan hewan ternak tersebut dengan tujuan ekah 

bayi (menyebutkan nama bayi) dan membacakan doa-doa. Setelah melalui itu semua barulah 

dimulai untuk menyembelih. Ada kepercayaan bahwasannya ajengan yang menyembelih 

hewan ternak untuk ekah tersebut dapat melihat beberapa gejala atau tanggara tanda-tanda 
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tentang kehidupan bayi selanjutnya. Misalnya, terlihat tanda bayi tersebut akan tinggi 

derajatnya, akan menjadi orang yang berilmu, akan menjadi orang alim, dan sebagainya. 

Hasil dari pemotongan hewan ternak tersebut kemudian dimasak dan dibagikan kepada fakir 

miskin dan sebagian untuk kerabat dan keluarga. 

 E. Upacara Nurunkeun (menurunkan bayi ke halaman rumah) 

Kata nurunkeun memiliki kata dasar yaitu turun yang menurut definisi secara umum 

artinya menurunkan bayi untuk pertama kalinya sedangkan menurut kamus bahasa Sunda 

kata ‘turun’ atau ‘manurun’ yang memiliki arti turun, turun disini erat kaitannya dengan 

turun taneuh yaitu menginjakkan kaki atau menurunkan bayi untuk pertama kali ke tanah. 

Menurunkan disini adalah mengajak keluar bayi tersebut untuk mengenal lingkungan. Kata 

‘nurunkeun’ berasal dari kata dasar turun dan kata tersebut mendapat imbuhan N- nasal 

diawal dan imbuhan diakhir (-keun) sehingga kata tersebut berubah menjadi nurunkeun 

seperti yang sering kita dengar dalam kehidupan keseharian oleh masyarakat luas. 

Upacara nurunkeun ialah upacara pertama kali bayi dibawa ke halaman rumah. 

Makusdnya, agar keadaan sekitar rumah dikenal oleh sang bayi tersebut dan sebagai 

pemberitahuan kepada tetangga bahwa sang bayi tersebut sudah dapat digendong dibawa 

berjalan-jalan dihalaman rumah. Dalam upacara nurunkeun tersebut, terdapat perlengkapan 

yang harus disediakan, yaitu kebon alas. Di tengah kebon alas  tersebut didirikan semacam 

bangunan yang dihiasi dengan daun beringin, daun nyiur, mayang pinang, dan sebagainya. Di 

tengah bangunan tersebut itu juga terdapat pohon tebu dan pohon pisang yang buahnya 

beberapa tandan lalu digantungkan bermacam-macam makanan seperti ketupat, tantang 

angin, dan sebagainya. 

Malam hari sebelum upacara nurunkeun dilaksanakan, bayi ditempat tidurnya dijaga 

oleh orang tua-tua perempuan yang bergantian untuk memangkunya. Keesokan harinya, bayi 

tersebut digendong dengan selendang oleh indung beurang yang memegang kanjut kundang 
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dan pisau kecil turun kehalaman dan dipayungi beriringan dengan orang tua perempuan dan 

laki-laki mengelilingi kebon alas sebanyak tujuh kali. Setelah berkeliling sebanyak tujuh kali 

tersebut kemudian indung beurang memberikan tanda silang diatas tanah di kebon alas dan 

mengambil sedikit bagian tanah yang ditandai tersebut untuk dimasukkan ke dalam kanjut 

kundang dan menyawer bayi tersebut dengan tembang-tembang seperti yang ditembangkan 

pada saat upacara pengantin. Setelah selesai disawer, barulah bayi tersebut dibawa masuk ke 

dalam rumah dan pada waktu itu juga anak-anak ramai berebutan mengambil makanan yang 

bergantungan di kebon alas. 

 F. Upacara Opat Puluh Dinten (empat puluh hari) 

Upacara opat puluh dinten merupakan upacara penyerahan oleh indung beurang 

kepada ayah sang bayi (suami perempuan yang baru melahirkan tersebut). Kata ‘opat’ tidak 

memiliki imbuhan begitu pula dengan kata ‘puluh’ dan ‘dinten’, Setelah opat puluh dinten 

lamanya sejak melahirkan, perempuan tersebut oleh indung beurang diserahkan kepada 

suaminya karena ibu dari bayi tersebut sudah seperti sedia kala lagi. Jadi, maksudnya apa 

yang hendak diperbuat oleh suaminya tidak akan mengkhawatirkan. Dari melahirkan sampai 

opat puluh dinten bayi tersebut diurus oleh indung beurang dan ketika ibu bayi tersebut 

setelah tiga hari atau tujuh hari waktu melahirkan mulailah dipijat oleh indung beurang. 

Pijatan yang pertama dinamakan ngurut ngiabkeun, yaitu untuk membuang segala macam 

penyakit seperti pegal, sakit tulang, dan sebagainya. Kira-kira tujuh hari setelah dipijat 

pertama tersebut ibu bayi tersebut dipijat kembali untuk yang kedua. Pijatan yang kedua 

dinamakan ngurut netepkeun, yaitu mendudukkan rahim ke tempat sedia kala, dan untuk 

pijatan yang terakhir ialah pada hari keempat puluh. Pijatan yang terakhir tersebut dinamakan 

ngurut ngarekepkeun, yaitu merapatkan bagian yang belum beres. 

Setelah opat puluh dinten tersebut, ibu bayi yang masih menjadi tanggung jawab 

indung beurang tersebut kemudian diserahkan kepada suaminya. Mula-mula ibu bayi 
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sibanyo, yaitu memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air kemudian indung 

beurang membacakan doa-doa sambil menaburkan beras kepada ayam didekatnya. Mayang 

pinang yang masih tertutup dipukul-pukulkan kekepala ibu bayi tersebut seperti mandi 

kembang. Selesai membacakan rajah, yaitu doa dan nasihat untuk ibu bayi tersebut kemudian 

meletakkan bayi yang sedari tadi dipangkuannya kedekat ibunya dan duduk berhadap-

hadapan lalu menyerahkan bayi serta menyerahkan tanggung jawab ibu tersebut terhadap 

suaminya. 

 G. Upacara Cukuran (memotong rambut) 

Upacara cukuran adalah salah satu diantara upacara dalam masa bayi yang sangat 

penting. Maksud upacara tersebut ialah membersihkan dan menyucikan rambut bayi tersebut. 

Secara etimologi, kata ‘cukuran’ tersebut memiliki arti memotong dan merupakan kata dasar 

yang mendapatkan imbuhan diakhir (-an). Upacara cukuran disini diselenggarakan ketika 

bayi tersebut antara setelah puput puseur sampai opat puluh dinten. Dalam upacara cukuran 

ada beberapa perlengkapan yang harus disediakan selain makanan, yaitu: kain panjang untuk 

alas ditengah rumah, bokor yang berisi air dan tujuh warna bunga, gunting yang dihiasi 

perhiasan dari emas; seperti kalung, cincin, gelang, dan sebaginya, uang ringgitan atau uang 

perak dari logam. Upacara tersebut dilaksanakan dirumah dan terdiri dari para tamu 

undangan, yaitu ajengan dan kerabat. Sebelum dimulainya upacara cukuran tersebut diawali 

dengan pembacaan ijab oleh ayah atau bisa juga kakek bayi tersebut bahwasannya akan 

dilaksanakan upacara cukuran rambut bayi. Setelah selesai membacakan ijab, bayi tersebut 

dibaringkan diatas pembaringan yang terletak ditengah-tengah tamu undangan dilapisi tujuh 

helai kain batik dan diatasnya dihiasi pohon pisang yang penuh dengan benda mainan yang 

menarik perhatian anak-anak, seperti balon, burung-burungan, dan sebagainya. Setelah itu 

barulah dimulai dibacakan doa-doa dan membaca barzanzi atau bisa juga menyebutnya 

marhaba yang artinya pupujian, yaitu memuji sifat-sifat Nabi Muhammad saw dan kata-kata 
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yang mengandung makna selamat datang. Ketika pembacaan barzanzi, bayi tersebut 

digendong dengan menggunakan kain batik yang bagus tadi oleh ayahnya atau kakeknya 

dengan diiringi orang yang membawa bokor berisi air dan rampi kemudian dibelakangnya 

lagi ada orang yang membawa gunting yang digantungi perhiasan dari emas (kalung, cincin, 

dan sebagainya) dan kelapa muda yang diletakkan pada baki.  

Orang yang pertama kali menggunting rabut bayi tersebut ialah ajengan kemudian 

secara bergantian sebanyak enam kali orang yang dianggap sebagai sesepuh untuk 

menggunting selanjutnya. Setiap akan menggunting rambut bayi tersebut ujung gunting harus 

dicelupkan terlebih dahulu ke air dalam bokor sehingga rambut yang menempel pada gunting 

tertinggal di dalam air tersebut. Setelah tujuh orang tersebut selesai mengguting rambut bayi 

tersebut, kemudian ajengan membacakan doa dan selesailah upacara cukuran tersebut. 

Adapun rambut bayi tersebut dibuang ke sungai dan ada juga yang menimbang rambut 

tersebut dengan emas kemudian hasil uang dari penghitungan rambut dengan emas tersebut 

dibagikan kepada fakir miskin. Uang dan perhiasan dari emas tersebut melambangkan 

kekayaan yang harus dicapai oleh anak tersebut kelak.  

 H. Upacara Turun Taneuh (turun ke tanah) 

Upacara turun taneuh ialah upacara pertama kali bayi menjejakkan kakinya ke tanah 

yang maksudnya adalah untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu kelak. Kata ‘turun’ 

dan ‘taneuh’ tersebut keduanya merupakan kata dasar yang tidak disertakan imbuhan diawal 

atau diakhir kata tersebut. Kata ‘turun’ disini  menurut arti secara umum ialah menurunkan 

bayi untuk pertama kalinya dan menurut kamus bahasa Sunda kata ‘turun atau manurun’ 

memiliki arti turun, turun disini erat kaitannya dengan turun taneuh yaitu menginjakkan kaki 

atau menurunkan bayi untuk pertama kali ke tanah, sedangkan kata ‘taneuh’ itu sendiri 

memiliki makna yaitu tanah. Jadi, makna keseluruhan dari kata ‘turun taneuh’ ialah pertama 
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kalinya bayi tersebut menginjakkan kaki nya atau menurunkan kakinya ketanah dengan 

tujuan mengetahui kelak akan menajadi apa.   

Upacara turun taneuh tersebut ada beberapa perlengkapan yang harus disediakan, 

diantaranya yaitu; kain sehelai untuk dibentangkan sebagai tikar; padi segedang; perhiasan 

dari emas; dan uang yang terdiri atas uang lembaran ratusan atau ribuan beberapa lembar. 

Upacara turun taneuh tersebut dilaksanakan di kebon alas dan dihadiri keluarga dan kerabat 

dekat. Pertama-tama bayi tersebut diinjak-injakkan kakinya oleh indung beurang ke 

makanan-makanan yang telah disediakan yang setiap ikon makanan tersebut memiliki 

maknanya tersendiri. Dalam pelaksanaan upacara tersebut semua orang tua yang hadir 

mengamati tingkah laku anak tersebut. Mereka memperhatikan barang apa saja yang pertama 

kali diambil oleh sang bayi tersebut. Barang yang diambil pertama oleh bayi tersebut diyakini 

kelak akan menjadi seperti apa yang diambilnya. Misalnya bayi tersebut mengambil alat 

musik, maka anak tersebut kelak akan menjadi musikus.  

3.1.3  Masa Kanak-kanak 

Masa kanak-kanak ialah antara usia tiga tahun hingga usia dua belas tahun. Hal 

tersebut berdasarkan fase-fase perkembangannya. Adapun fase-fase perkembangannya ialah 

sebagai berikut: (1) Masa kanak-kanak: usia 3-5 tahun; (2) Masa usia sekolah: usia 6-12 

tahun; (3) Masa remaja atau adolesen: usia 13-20 tahun; (4) Masa dewasa: sesudah anak 

tersebut dapat berdiri sendiri dalam kehidupannya. Dalam masa kanak-kanak terdapat 

upacara sebagai berikut: (1) Upacara gusaran; (2) Upacara sepitan. 

 A. Upacara Gusaran  (meratakan gigi) 

Upacara gusaran pada zaman dahulu betul-betul gigi anak perempuan tersebut 

diratakan dengan menggunakan alat agar nampak bertambah cantik. Kata ‘gusaran’ memiliki 

imbuhan diakhir kata tersebut. Kata ‘gusaran’ terdiri dari kata dasar yaitu gusar, yang artinya 
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menurut kamus bahasa Sunda adalah dipotong atau diratakan lalu mendapatkkan imbuhan 

diakhir (–an) sehingga kata ‘gusar’ tersebut berubah bunyi menjadi gusaran yaitu memotong 

dan meratakan gigi anak perempuan tersebut. Upacara gusaran tersebut diselenggarakan 

apabila anak sudah berusia kira-kira tujuh tahun dan biasanya dilaksanakan bersamaan 

dengan saudara laki-lakinya yang disepitan. Jadi, pada hari saudara laki-lakinya disepitan, 

pada hari itu juga ia digusaran atau sehari sebelum saudara laki-lakinya disepitan. Meskipun 

upacara gusaran pada saat ini sudah tidak lagi benar-benar diratakan giginya dengan 

menggunakan alat, namun makna dan tujuan diadakannya upacara tersebut masih tetap sama, 

yaitu mempercantik si anak perempuan tersebut. 

Pelaksanaan upacara gusaran ada beberapa perlengkapan yang harus disediakan, 

diantaranya adalah; makanan, uang logam ringgitan atau perakan, air bunga tujuh macam 

dalam bokor, dan air kelapa muda. Uang logam ringgit atau perak tersebut melambangkan 

kekayaan yang harapanya agar kelak anak perempuan tersebut menjadi orang kaya atau 

bersuamikan orang kaya. Sedangkan bunga tujuh warna tersebut melambangkan keharuman, 

keindahan dan kebahagiaan. 

 a)  Jalannya Upacara Gusaran 

Anak perempuan yang akan digusaran tersebut mengenakan pakaian yang rapi dan 

dihiasi, kemudian didudukkan diatas kursi. Setelah orang tua-tua perempuan dan tetangga 

yang terdekat hadir, mulailah tuan rumah atau wakilnya mengutarakan maksud akan 

dilaksanakannya upacara tersebut. Kemudian orang tua-tua perempuan mengelilingi anak 

perempuan yang akan digusaran itu sambil membacakan barzanzi atau puji-pujian kepada 

Nabi Muhammad saw. Indung beurang mengambil uang rinngit atau perak logam kemudian 

uang logam tersebut dicelupkan ke dalam air bunga yang dicampur dengan air kelapa muda 

dalam bokor. Sambil dibacakan doa, indung beurang menggosokkan uang logam ringgit 

tersebut pada gigi anak perempuan itu sebanyak tujuh kali. Pada gososkan ketujuh kalinya, 
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bacaan barzanzi atau puji-pujian itu selesai juga. Kemudian, setelah itu anak perempuan oleh 

indung beurang dituntun dibawa ke pintu depan dan disuruh berdiri di tangga rumah. Disana 

ia disawer (dinasehati yang kata-katanya dinyanyikan) oleh indung beurang atau oleh 

perempuan yang pandai bernyanyi. 

Biasanya dalam upacara gusaran anak perempuan tersebut ditindik. telinganya 

ditusuk dengan jarum yang sudah diberi benang. Sebelum jarum tersebut ditusukkan 

ketelinga, terlebih dahulu jarum tersebut ditusukkan pada kunir sehingga jarum dan 

benangnya berwarna kuning. Setelah itu kemudian ditusukkan ke telinga hingga tembus 

benangnya dan diikatkan menyerupai anting-anting. Jika lubang pada telinga tersebut sudah 

mengering, sudah sembuh bekas luka ditelinganya, kemudian digantikan dengan anting-

anting dari emas. Sebelum anting-anting tersebut dipakaikan ke telinga anak tersebut, terlebih 

dahulu ditusukkan pada bawang merah atau kunir.  

 B. Upacara Sepitan (sunat) 

Upacara sepitan ialah memotong sebagian kulit ujung kemaluannya kira-kita satu 

centimeter untuk menyucikan. Hal tersebut dikarenakan sebelum melakukan upacara sepitan, 

jika anak tersebut buang air kecil, air tersebut akan sedikit tersumbat oleh sebagian kulit dan 

dengan dilakukan upacara sepitan tersebut tujuannya adalah membersihkan dan membuka 

jalan pada kulit yang melekat padanya. Kata ‘sepitan’ atau ‘sunatan’ mendapatkan imbuhan 

diakhir kata tersebut. Kata ‘sepitan’ terdiri dari kata dasar yaitu sepit, yang artinya menurut 

kamus bahasa Sunda adalah barang yang menyerupai jepit dan kata ‘sunatan’ terdiri dari kata 

dasarnya yaitu sunat yang artinya menurut kamus bahasa Sunda adalah menarik kulit bagian 

alat vitalnya lalu kemudian mendapatkkan imbuhan diakhir (–an) sehingga kata ‘sepit’ dan 

kata ‘sunat’ tersebut berubah menjadi sepitan dan sunatan yang kedua-duanya memiliki 

makna yang sama yaitu memotong sebagian kulit kemaluannya untuk menghilangkan najis 

yang terhalangi sebelum dilakukannya sepitan. 
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Upacara sepitan bagi laki-laki tersebut biasanya diselenggarakan pada saat anak 

tersebut berusia lebih dari tujuh tahun atau bisa lebih dari usia tersebut. Akan tetapi, ada juga 

yang sudah disepitan pada saat bayi. Dalam penyelenggarakaan upacara sepitan tersebut 

diharuskan untuk menyediakan beberapa peralatan, yaitu; beberapa makanan yang beragam, 

baik untuk anak yang disepitan itu sendiri maupun untuk para undangan, pakaian yang 

khusus untuk anak sepitan, obor, ayam jantan untuk bela, membuat balandongan, bangsal, 

baik untuk orang memasak maupun untuk para tamu. 

 a) Jalannya Upacara Sepitan 

Dua atau tiga hari sebelum anak laki-laki tersebut disepitan, ia diluhur. Sekujur 

tubuhnya dibalur dengan boboreh (paparem atau balur yang harum). Biasanya, boboreh 

tersebut terbuat dari beras merah, lempuyang wangi, panglay (bangle), dan jaringao yang 

semuanya digiling. Kemudian anak laki-laki yang akan disepitan itu dibawa berziarah ke 

kuburan leluhurya, ke kuburan nenek moyangnya, dengan diantar oleh seorang yang tua, 

kakeknya atau ua’nya yang pandai berdoa dan beberapa teman sepermainannya yang 

membawakan bunga, rampai, sabut kelapa, dan kemenyan. 

Sehari sebelum upacara sepitan dilangsungkan, pada waktu orang-orang akan 

memulai bekerja untuk menyediakan segala keperluan kenduri, memasak makanan dan 

menyediakan hidangan, pagi-pagi sekitar pukul sembilan, didahului dengan memasang 

petasan atau perempuan memukul lesung dengan alu sekeras-kerasnya sehingga bergemuruh 

bunyinya yang disebut tutunggulan atau bisa juga menyebutnya ngaleunggeuh, yaitu 

mempersilahkan datang atau duduk kepada arwah leluhurnya dan memberitahukan kepada 

para tetangga dan undangan bahwa hari itulah mulai diadakan upacara sepitan. Selesai 

ngaleunggeuh anak laki-laki yang akan disepitan tersebut dinaikkan pada sisingaan atau 

jempana yang digotong oleh empat orang diarak mengelilingi kampung. Di depan arakan 
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tersebut ada rombongan yang menabuh bunyi-bunyian, seperti kendang penca lengkap 

dengan terompetnya. Sambil mengarak, para pengiringnya menari-nari sepanjang jalan yang 

dilaluinya. Setibanya dirumah, anak tersebut dibawa ke sungai atau ke sumur untuk 

dimandikan. Mula-mula memandikannya dengan menggunakan air biasa lalu kemudian 

setelah itu dimandikan dengan menggunakan air beras yang telah dicampurkan dengan tujuh 

macam bunga. Setelah dimandikan, anak tersebut disuruh untuk berdiri didepan rumah, 

dipayungi, dan disawer. Orang yang menyawer tersebut memegang bokor kuningan yang 

berisi beras merah campur irisan kunyit dan uang logam kecil. Setiap sebait selesai 

dinyanyikan, dihamburkanlah segenggam beras merah yang bercampur kunyit dan uang 

logam itu kekepala sang anak. Orang-orang yang menyaksikannya, terutama anak-anak ramai 

berebutan mengambil uang yang berhamburan. Setelah prosesi sawer selesai, kemudian anak 

tersebut dibawa ke dalam rumah. 

Pada malam harinya (esoknya anak tersebut akan disepitan) diadakan keramaian 

dengan menanggap wayang golek semalam suntuk. Kalau keramaian itu diadakan sebelum 

anak itu disepitan, disebutnya ngagumbirakeun yang artinya menggembirakan sebelum anak 

tersebut disepitan, namun jika keramaian itu diadakan setelah disepitan disebutnya ngupahan 

yang artinya memberi upah kepada anak setelah disepitan. Wayang golek itu biasanya 

mengambil cerita tentang kegagahan seorang ksatria yang melambangkan kelak anak lelaki 

tersebut menjadi orang yang gagah perkasa pula, menjadi orang yang berani membela 

kebenaran, dan berani berkorban demi tanah air.  

Esok paginya, pagi-pagi sekali anak tersebut dipusatnya ditaruh poko yang terbuat 

dari rempah-rempah yang ditumbuk atau digiling yang dapat menghangatkan perut. 

Kemudian setelah itu pusatnya ditutup dengan uang logam, benggol yang dibalutkan pada 

pinggangnya. Setelah selesai semuanya, kemudian anak tersebut digendong dibawa ke sungai 
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atau kolam dengan diiringi orang-orang yang mengaraknya sambil membawa seekor ayam 

berserta pisaunya, berendam sampai menggigil kedinginan. Pada saat dibawa ke sungai, 

Setelah cukup lama berendam dan sudah mulai kedinginan, barulah anak tersebut digendong 

kembali dibawa pulang kerumah. Di sana anak tersebut didudukkan di atas dulang yaitu alat 

yang terbuat dari kayu ayang biasanya kita menyebutnya tempat mendinginkan nasi, atau bisa 

juga anak tersebut didudukkan diatas pangkuan seorang laki-laki yang dianggap paling tua 

dan yang kuat menahan gerakan anak tersebut waktu disepitan. Setelah anak itu ditutup 

mukanya dengan sehelai kain, tangan dan kakinya dipegang erat agar tidak banyak bergerak, 

lalu alat vitalnya diguyur dengan air beri yaitu air yang sudah ditimbun beberapa malam, 

kemudian bengkong memasang babango dan menyediakan pisau yang khusus untuk sepitan,  

sebelum menjalankan tugasnya berdoa terlebih dahulu. 

Bersamaan dengan selesainya anak itu disepitan, dibunyikanlah tetabuhan sekeras-

kerasnya seperti kendang penca, lesung dipukul dengan alu sekeras-kerasnya sehingga 

bergemuruh bunyinya. Demikian pulai ramai orang yang berteriak-teriak gembira dan berseru 

“selamat, selamat, selamat!”. Orang yang memegang ayam jantan segera menyebelihnya 

sebagai bela. Hiruk pikuk dan kegaduhan dibuat sedemikian rupa dan pada saat anak tersebut 

disepitan sambil dibacakan asrakal. Ayam atau kambing yang disembelih tersebut sebagai 

bela itu kemudian dibagikan untuk bengkong dan orang yang membantu serta yang datang 

dalam prosesi tersebut. Menyembelih ayam atau kambing tersebut sebagai bela 

melambangkan agar rasa sakit waktu disepitan berpindah kepada binatang tersebut. Demikian 

pula dengan tetabuhan yang dibunyikan mengandung makna agar perhatian anak beralih 

kepada bunyi-bunyian yang keras sehingga lupa bahwa ia sedang disepitan. 

Setelah selesai disepitan, kemudian anak tersebut disarungi dengan sarung pelekat 

dan kemudian sebilah sabut kelapa diikatkan pada pinggangnya di dalam sarung agar tidak 
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menyentuh alat vitalnya. Setelah anak tersebut berganti pakaian khusus sepitan, bengkong 

membacakan doa didepan anak tersebut dan didudukkan dikursi menghadap bagugan, tempat 

beraneka macam makanan. Tidak lama kemudian berdatangan lah orang-orang 

menghampirinya. Mula-mula ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, ua’, paman, dan bibinya. 

Semuanya memberikan nyecep atau uang kepada anak itu agar bergembira dan dilanjutkan 

kepada para tamu undangan lainnya. Sebelum para tamu undangan pulang, ia diberi 

parawanten yang terdiri atas tumpeng, paha ayam atau kambing dan bermacam-macam 

lainnya. Untuk tamu undangan perempuan, biasanya datang pada sore hari sebelum anak itu 

disepitan dengan membawa beras pada baskom, kemudian pulangnya diberi berkat atau 

rinjing.  

3.1.4  Pernikahan 

Berikut ini adalah pembahasan nama-nama upacara ritual daur hidup manusia pada 

masyarakat Sunda yang termasuk dalam prosesi upacara pernikahan. Menurut penelitian 

sistem pemilihan jodoh di Jawa Barat memang tidak terikat sistem tertentu. Sebelum 

menentukan seseorang untuk diambil menjadi calon menantu, terlebih dahulu diadakan 

penyelidikan dari kedua belah pihak. Penyelidikan tersebut biasanya dilakukan dengan cara 

yang tertutup dengan tujuan mencari tau dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya 

agar mendapati bahwa calonnya tersebut baik dan sesuai dengan beberapa kriteria dari 

keluarga.  

Cara mengetahui calon yang baik, maka perlu terlebih dahulu mengetahui sistem 

nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah tersebut. Di daerah pedesaan yang kuat kehidupan 

agamanya, faktor orientasi agama memainkan peranan yang penting. Pada umumnya 

didaerah pedalaman telah dikenal pula moralitas perkawinan yang dapat dilihat dari bahasa 

dan pepatah dalam bahasa itu. Di Pasundan dikatakan misalnya, “lampu nyiar jodo kudu 

kapupus”. Artinya, kalau mencari jodoh, harus kepada orang yang sesuai dalam segalanya, 
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baik berupa kekayaan maupun keturunannya. Atau, “lamun nyiar jodo, kudu kanu sawaja 

sabeusi”. Artinya, mencari jodoh itu harus mencari yang sesuai dan cocok segala hal.  

 A. Neundeun Omong (menyimpan omongan) 

Di tanah Pasundan perburuan jodoh ini bisa dilakukan oleh si muda-mudi itu sendiri 

atau dengan bantuan pihak keluarga mereka. Di beberapa kota di daerah Jawa Barat ada 

waktu tertentu yang memungkinkan terwujudkannya pertemuan diantara muda-mudi tersebut. 

Misalnya di daerah Indramayu, yaitu pada saat bulan purnama tiba atau di  Karawang dan 

Ciamis pertemuan tersebut terjalin pada saat usai masa panen padi, di kota tersebut muda-

mudi berkumpul untuk saling mengenal, mendekatkan diri siapa tau suatu saat bisa menjadi 

pasangan hidup.  

Sebagian lain ada yang masih meggunakan pola lama yang klasik, yaitu lewat kedua 

orang tua mereka. Hal ini dilakukan oleh pihak orang tua sang perjaka, mula-mula dengan 

cara tidak serius dan bergurau dengan pihak orang tua seorang gadis. Tempat 

pembicaraannya pun tidak ditetapkan dan bisa dimana saja kalau kebetulan bertemu, 

misalnya di masjid, pasar, sawah, kebun, dan sebagainya. Ada juga orang tua lelaki yang 

sengaja datang ke rumah orang tua si gadis. Tetapi, pada saat pertama kali dating, 

pembicaraan dimulai dengan hal-hal yang belum terlalu berat, istilah lainnya yaitu berbasa-

basi terlebih dahulu. Lebih tepatnya ngobrol sambil bercanda yang maksudnya menanyakan 

apakah si gadis masih sendiri atau sudah ada yang punya. Apabila anak gadis tersebut belum 

bertunangan dan kedua orang tuanya setuju atas usul kedua orang tua pemuda itu, maka 

perembukan itu dinamakan neundeun omong yang artinya menaruh perkataan. Antara 

neundeun omong dengan nyeureuhan (melamar) terjadi amat mengamati secara cermat. Kata 

neundeun omong memiliki  kata dasar yaitu tenden, yang artinya menurut kamus bahasa 

Sunda adalah menyimpan, jadi tenden omong adalah menyimpan omongan atau perkataan, 

menyimpan omongan atau perkataan tersebut maksudnya adalah apabila kedua belah pihak 
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keluarga baik dari keluarga perempuannya maupun keluarga sang lelakinya menyetujui untuk 

segera diadakannya pinangan dan berlanjut kearah yang lebih jauh lagi yaitu pernikahan. 

Kata ‘tenden omong’ tersebut mendapatkan imbuhan (N) nasal diawal, sehingga kata tersebut 

berubah bunyi menjadi neundeun omong yang artinya masih tetap sama yaitu menyimpan 

omongan atau perkataan seperti yang sering dipergunakan oleh masyarakat dalam 

menyebutkan prosesi sebelum pinangan tersebut.  

Di daerah tanah Pasundan zaman dahulu hampir setiap orang tua yang memiliki anak 

yang sudah beranjak dewasa nalingakeun (mengamati) pasangan gadis dan pemuda yang 

mana pantas menjadi calon pasangan hidup anak mereka, hal tersebut untuk mendapatkan 

menantu yang seprima mungkin, sehingga mereka perlu mengadakan penelitian yang 

mendalam tentang bibit, bobot, dan bebet bagi calon menantu. Sekiranya terdapat 

kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilakukan pinangan. 

 B. Ngalamar atau nyeureuhan (melamar) 

Acara nyeureuhan, narosan atau lamaran adalah kelanjutan dari neundeun omong 

atau masa penjajakan yang dilakukan pihak orang tua laki-laki. Hal ini baru akan terwujud 

kalau pihak orang tua si gadis belum ada yang punya. Acara lamaran ini juga bisa terwujud 

kalau diantara muda-mudi itu sudah saling menjalin hubungan, sementara kedua orang tua 

mereka juga sudah saling merestui hubungan. Kata ‘nyeureuhan’ memiliki kata dasarnya 

yaitu sereh atau sirih yang menjadi simbol sebagai kesepakatan bersatunya dua keluarga 

besar. Kata ‘sereh’ tersebut mendapatkan imbuhan diawal (ny-) dan juga mendapatkan 

imbuhan diakhir (–an), sehingga berubah menjadi nyeureuhan. Begitu juga dengan kata 

‘ngalamar’. Kata ‘ngalamar’ memiliiki kata dasarnya yaitu lamar yang dalam kamus bahasa 

Sunda artinya melamar. Kata ‘lamar’ tersebut mendapatkan imbuhan di awal (ng-), sehingga 

berubah bunyi menjadi ngalamar. Lamaran ini adalah awal kesepakatan untuk menjalin 
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hubungan lebih jauh lagi. Saat inilah kedua keluarga besar yang akan saling berbesanan itu 

untuk pertama kali bersilahturahmi secara formal.  

Di beberapa daerah di Jawa Barat seperti di daerah Sigaranten, Sukabumi, dalam 

rangkaian upacara lamaran ini ada sebuah acara yang unik. Sebelum memasuki rumah, salah 

seorang atau beberapa orang wakil calon pengantin wanita maupun pria melakukan adu 

kekuatan. Mereka terlibat adu kepandaian bersilat beberapa saat yang kemudian diakhiri 

dengan jabat tangan kedua belah pihak yang baru saja melakukan baku hantam. Hal tersebut 

sebagai simbolis bahwa untuk meraih sesuatu seseorang harus berusaha, walau dengan baku 

hantam sekalipun. 

Selain menentukan waktu (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun) pelaksanaan lamaran, 

ada baiknya sebelum acara itu, baik calon pengantin pria (CPP) dan calon pengantin wanita 

(CPW) ada hal yang perlu dipersiapkan. Hal yang perlu dipersiapkan oleh pihak keluarga 

CPP diantaranya, yaitu; Satu atau beberapa perangkat pakaian wanita, satu atau beberapa set 

persiapan wanita, cincin kawin, uang yang jumlahnya sepersepuluh dari jumlah uang yang 

akan diserahkan saat upacara seserahan atau nyandakeun, pengikat janji seperangkat lamaran 

yang berupa sirih, pinang, dan kapur sirih.  

 C. Siraman (memandikan calon pengantin) 

Secara kasat mata siraman ini artinya memandikan. Tetapi, dibalik itu ada beberapa 

makna yang terkandung didalamnya. Secara filosofis, siraman itu dimaksudkan sebagai 

upaya penyucian diri lahir batin sebelum memasuki mahligai perkawinan. Kata ‘siraman’ 

memiliki imbuhan dikhir, kata ‘siraman’ memiliki kata dasarnya yaitu siram yang menurut 

kamus bahasa Sunda artinya adalah mandi. Mandi disini maknanya adalah sebagai simbol 

penyucian diri yang dilakukan oleh orang tua kepada calon pengantin. Kata ‘siram’ tersebut 

mendapatkan imbuhan diakhiran (–an) sehingga berubah menjadi siraman. 
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Upacara siraman ini juga merupakan kesempatan bagi anak untuk memohon doa restu 

kepada kedua orang tua maupun para sesepuh. Tujuannya adalah agar dalam mengarungi 

hidup baru nanti mendapatkan restu dan limpahan kebaikan dari mereka. Itu sebabnya 

biasanya yang bertugas memandikan calon pengantin, selain kedua orang tuanya, juga para 

anggota keluarga yang sudah berumur (ibu, nenek, buyut) dan orang yang sekaligus dikenal 

sebagai alim sholeh. Karena merupakan simbol penyucian diri, maka sebelum upacara 

siraman dilangsungkan, biasanya diselenggarakan pengajian terlebih dahulu. Sebelum 

pengajian dimulai, di tempat tersebut disiapkan beberapa hal, salah satunya air setaman atau 

sumur yang ditaburkan bunga tujuh rupa. Maksudnya adalah sebelum dimanfaatkan untuk 

memandikan kedua calon mempelai, air setaman itu lebih dulu didoakan ustad atau ustadzah 

beserta undangan yang hadir. Alat-alat yang perlu disiapkan diantaranya adalah: (1) 

Jambangan berisi air dari tujuh mata air; (2) Kembang tujuh rupa; (3) Kain batik. (4) Kendi 

dari tanah; (5) Untaian melati untuk penutup bahu dan dada; (6) Handuk kecil; (7) Tempat 

duduk; (8) Gubuk yang sudah dihias (kalau acara diselenggarakan di luar); (9) Minyak wangi. 

 a) Tata Cara Pelaksanaan Upacara Siraman 

Di rumah keluarga calon pengantin wanita, MC (master of ceremony) atau pembawa 

acara membuka acara tersebut dan mengumumkan bahwa rangkaian upacara siraman akan 

segera dimulai. Sebelum upacara siraman dimulai, terlebih dulu diselenggarakan pengajian 

atau syukuran. Selesai pengajian, air kembang setaman yang sudah didoakan dalam pengajian 

tadi kemudian dibagi dua dan salah satunya dikirmkan ke rumah atau tempat pemondokan 

CPP.  

Setelah air siraman selesai dipersiapkan, kemudian CPW masuk ke kamar pengantin 

dan berganti baju untuk siraman, kebaya batik dan diatasnya ada roncean melati. Kedua 

orang tua mempelai wanita memasuki kamar pengantin untuk menjemput CPW. Sebagai 

tanda kasih orang tua, sang ibu secara simbolis menggendong putrinya keluar kamar menuju 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI Diah Nur Hadiati 

pelaminan. Tentu saja tidak menggendong sungguhan, sang ibu berdiri di samping kiri CPW 

dengan tangan kanan merangkul pinggang CPW. Tangan kirinya memegang dua ujung kain 

batik yang sudah dilingkarkan dipinggangnya maupun CPW, seperti orang tua yang tengah 

meggendong. 

Sebelum melakukan upacara ngecagkeun aisan (melepas gendongan), lewat tembang 

Sunda yang dilantunkan seorang juru mamaos, kedua orang tua memberikan nasihan kepada 

putrinya. Di samping kanan CPW sang ayah membawa lilin yang telah dinyalakan dan 

didampingi istrinya yang berjalan menuju ke tempat upacara sungkem. Sebagian orang 

memposisikan ayah ini tidak disamping, tetapi paling depan, disusul CPW dan ibu CPW. 

Masing-masing penataan tersebut memiliki arti simbolis tersendiri.  Tetapi, semuanya 

mengandung makna bahwa kasih kedua orang tua sepanjang masa dan keduanya akan terus 

memberikan penerangan sampai kapan pun dan akan tetap dibutuhkan. Kedua orang tua 

CPW kemudian duduk diatas kursi yang sudah disiapkan dan CPW pun dipangku diatas paha 

ibu dan ayahnya. Setelah itu CPW berdiri setelah dipersilahkan berdiri untuk ngecagkeun 

aisan (melepaskan gendongan). Sebelum gendongannya dibuka, sang ayah biasanya akan 

memberikan sendiri atau lewat pesinden dalam tembang dandang gula. Ayah CPW kemudian 

membukakan kain gendongan sambil sebelumnya membaca “Bismillahirrohmanirrohiim”. 

Selanjutnya CPW duduk bersimpuh dibawah dan posisinya menghadap orang tuanya yang 

duduk kembali diatas kursi tadi untuk memohon maaf dan doa restu kepada ibu dan ayahnya 

kemudian dilanjutkan sebaliknya, yaitu orang tua CPW menjawab permohonan doa restu bagi 

putrinya dan dilanjutkan dengan membasuh kaki ibunya dengan air kembang setaman dari 

dalam bokor dan mengelap serta mengkeringkannya dengan handuk. Setelah itu CPW 

mencium kaki ibunya lalu ayahnya. Upacara ngaras (mencuci kaki orang tua) umumnya 

hanya berlangsung bagi pasangan pengantin Sukapura. Pimpinan upacara lalu memberi aba-

aba untuk berdiri dan mohon bantuan kepada ibu-ibu pengajian untuk turut mengantarkan 
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CPW ke tempat siraman sambil mengumandangkan puji-pujian sejak CPW pergi menuju 

tempat siraman, sampai akhirnya disirami air bunga dan kembali masuk ke kamar pengantin. 

CPW duduk ditempat yang sudah disiapkan di gubuk siraman dan ibu lah yang pertama kali 

menyiramkan air bunga setaman itu keatas kepala CPW, baru disusul ayah CPW, kakek, 

nenek, para sesepuh, dan juru rias pengantin. Setelah semua selesai memandikan, ibu dan 

ayah CPW mengambil kendi yang berisi air setaman dan menuangkan air tersebut untuk 

wudhu. Acara berikutnya adalah memotong sedikit rambut bagian belakang sebagai simbol 

miceum geuleuh keumeuh, atau membuang sial. Potongan rambut tersebut langsung 

dimasukkan ke bokor yang didalamnya sudah berisi air kembang setaman dan kemudian 

langsung ditanam di depan rumah. Acara terakhir dalam upacara siraman ini adalah 

berebutan parawanten bebetian, atau berebut kue selamatan yang berupa jajanan pasar yang 

terbuat dari umbi-umbian, jagung, kacang, buah, nasi tumpeng kuning (didalamnya ada ayam 

bakakak), dan ketan. Semua yang hadir diharapkan hadir dengan dipimpin oleh CPW yang 

memberikan aba-aba, “Hiji…dua…tilu…!”. Konon para gadis atau pejaka yang berhasil 

mendapatkan ayam bekakak, akan cepat menikah, sementara yang mendapatkan pisang raja 

akan naik pangkat, dan sebagainya. 

Upacara yang sama juga dilakukan di rumah keluarga CPP. Sebelum menjalani 

siraman, CPW atau CPP menghadap kedua orang tua maupun para sesepuh guna menjalani 

sungkem dan memohon doa restu agar ia bisa memasuki hidup baru dengan bahagia penuh 

berkah dunia-akhirat. Disinilah biasanya awal klimaks itu terjadi, baik si anak maupun kedua 

orang tua akan larut dalam sebuah emosi yang sangat mendalam bagaikan saat akhir 

perpisahan sehingga mereka pun saling tidak bisa menahan tangis yang penuh haru. Agar 

suasana kesyahduan ini terpelihara dengan baik, penyampaian permohonan izin untuk 

menikah maupun Jawaban dari sang ibu tersebut dilakukan dengan iringan kecapai oleh juru 

mamaos. Selanjutnya, dengan menggunakan baju basahan yang dihias dengan untaian melati, 
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CPP diantar kedua orang tuanya menuju ketempat siraman. Dimulai oleh ayah dan ibu calon 

mempelai, setelah itu barulah para sesepuh dari keluarga CPP. Sebaiknya para sesepuh yang 

memandikan calon mempelai itu hitungannya ganjil dan jumlahnya minimal tujuh orang dan 

maksimal sebelas orang. Terakhir dengan kendi kecil yang sudah disiapkan, kedua orang tua 

CPP kemudian mengucurkan air kendi itu untuk berwudhu (mengambil air sembahyang) bagi 

putranya. Acara berwudhu ini sekaligus mengakhiri upacara siraman tersebut.  

Adapun alat-alat yang perlu disiapkan oleh calon mempelai, antara lain: (1) Kain 

kebaya batik; (2) Kain selendang batik; (3) Dua helai sarung; (4) Roncengan kembang melati; 

(5) Satu helai handuk. Alat-alat untuk pemandian: (1) Bokor dari kuningan/tempat air lain; 

(2) Air dari tujuh mata air atau sumur; (3) Tujuh jenis kembang wangi, antara lain: mawar, 

melati, kantil dan lain-lainnya. 

 b) Ngaras (mencuci kaki orang tua) 

Ngaras atau biasa kita menyebutnya dengan mencuci kaki orantua ini merupakan 

bagian dari prosesi yang dilakukan dalam perkawinan adat Sunda. Ngaras tersebut dilakukan 

sebelum CPW atau CPP melaksanakan upacara siraman sebagai ungkapan rasa sayang dan 

hormat seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sesuai dengan hadist Nabi bahwa ridho 

orang tua adalah ridho Allah SWT, maka dengan upacara ini kedua mempelai diharapkan 

semakin hormat dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Secara harfiah kata ‘ngaras’ 

berarti membersihkan kaki kedua orang tua. Makna yang lebih dalam upacara ini adalah 

harapan agar CPW atau CPP bisa menjalani kehidupan rumah tangga seperti kedua orang 

tuanya yang hidup rukun, damai, dan bahagia hingga kakek-nenek. Upacara ini diharapkan 

menurunkan suhu ketegangan emosi batin menjelang upacara puncak perkawinan adat itu 

berlangsung, selain itu prosesi ngaras juga mampu menjalin silahturrahmi diantara keluarga 

besar yang selama ini jarang atau bahkan tidak pernah bertemu. 
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Seperti halnya upacara siraman yang diharapkan hadir dalam upacara ini adalah 

kedua orang tua calon mempelai, saudara-saudara sekandung, kakek-nenek, keluarga besar 

kedua orang tua calon mempelai, serta tamu undangan khusus. Sesuai jumlah undangan yang 

ada, posisi ngaras ini sebaiknya disesuaikan dengan keadaan rumah. Kedua orang tua 

biasanya duduk dikursi sementara dibawahnya sudah disiapkan air kembang didalam bokor 

atau panci. CPW atau CPP duduk dihadapan kedua orang tua. Dengan bimbingan pimpinan 

ngaras CPW atau CPP pertama kali membasuh kaki ibunya baru kemudian ayahnya.  

 c) Pengajian  

Idealnya, rangkaian acara yang dimulai dengan pegajian ini dimulai usai sholat 

dhuhur. Disinilah batin si calon pengantin digembleng agar mampu menjalankan bahtera 

keluaga dengan baik sesuai yang digariskan agama. Acara ini umumnya diikuti oleh anggota 

keluarga terdekat, maupun para tetanga di sekeliling rumah keluarga CPW. Setelah acara 

pengajian yang memakan waktu kurang lebih satu jam selesai, CPW tersebut kemudian 

masuk ke kamar pengantin untuk mempersiapkan diri melakukan upacara ngecagkeun aisan 

(gendongan terakhir). 

 d) Ngecagkeun Aisan (melepaskan gendongan) 

Upacara ngecagkeun aisan artinya melepaskan gendongan. Secara simbolis, inilah 

gendongan terakhir dari seorang ibu. Maknanya, selama ini anak tersebut selalu dalam 

gendongan atau dalam tanggung jawab orang tua, mulai saat itulah orang tua akan mulai 

melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada putrinya yang akan segera 

memasuki pintu gerbang rumah tangga. Tak lama lagi sang putrinya akan dinikahkan dan 

dipasrahkan kepada suaminya yang secara otomatis akan mengambil alih tanggung jawab dan 

kasih sayang dari orang tuanya. Kata ‘ngecagkeun aisan’ merupakan kata dasar yaitu 

‘ngecag’ yang artinya melepas dan ‘ais’ yang artinya gendong, keduanya disertakan imbuhan 

diakhir yaitu (-keun) dan (an). Prosesi ini memiliki arti simbolis sebagai gendongan terakhir. 
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 e) Ngeningan (mengerik) 

Usai menjalani upacara siraman biasanya calon pengantin melakukan mandi sendiri 

dan kemudian mengeringkan rambut. Setelah itu barulah ia dirias oleh perias pengantin. 

Sebelum wajahnya dirias, rambut CPW harus dikerik terlebih dahulu dibagian depan dan 

samping lalu setelah itu berganti pakaian untuk mengikuti upacara seserahan yang 

dilanjutkan dengan upacara ngeyeuk seureuh pada malam harinya atau langsung setelah 

upacara seserahan berlangsung. Kata ‘ngeningan’ memiliki kata dasarnya yaitu ‘ngening’ dan 

disertakan imbuhan diakhir. 

Alat-alat yang perlu dipersiapkan diantaranya, yaitu: (1) Alat-alat untuk mencukur, 

yaitu sisir, gunting, pisau cukur, pinset, dan air sabun; (2) Alat-alat sesaji, yaitu kain putih 

atau mori, air bunga setaman (diambil dari bunga siraman), pedupaan, pelita (lilin atau lampu 

minyak tanah). 

Urutan pelaksanaan acara sebagai berikut: (1) Setelah semua peralatan ngeningan itu 

disiapkan di tempat berlangsungnya acara (biasanya di kamar pengantin), kain putih digelar 

mengarah ke kiblat; (2) CPW kemudian dipersilahkan duduk di atas kain putih tersebut dan 

menghadap ke kiblat. Untuk memudahkan pelaksanaan acara ngeningan, sebaiknya rambut 

terlebih dahulu diikat keatas jika rambut CPW tersebut panjang; (3) Sebelum memulai untuk 

mengerik dan merias, sebaiknya juru rias membaca doa terlebih dahulu agar pengerikan dan 

periasan yang akan dilakukan berhasil dan wajah CPW memancarkan sinar kecantikan yang 

memikat. Doa tersebut dimaksudkan juga untuk kelancaran jalannya acara pernikahan tanpa 

halangan apa pun; (4) Setelah itu barulah acara pengerikan dimulai, terutama mulai bagian 

dahi, disamping dan diatas telinga, kemudian di leher bagian belakang. Acara lulur dan rias 

wajah baru akan dilakukan setelah pengerikan selesai.  
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 D. Seserahan (menyerahkan bingkisan sebagai simbol) 

Upacara seserahan ini adalah kelanjutan lamaran yang telah berlangsung beberapa 

minggu atau bulan sebelum seserahan itu berlangsung. Pada saat itu pihak keluarga CPP 

secara simbolis menyerahkan CPP dengan peralatan atau perlengkapan mawakeun yang 

nantinya akan dipakai oleh CPP saat pesta perkawinan mereka berlangsung. Kata ‘seserahan’ 

disini memiliki kata dasarnya yaitu serah yang memiliki arti menurut kamus bahasa Sunda 

adalah menyerahkan dan mendapatkan imbuhan diawal (se-) dan mendapatkan imbuhan (–

an) diakhir sehingga kata tersebut berubah menjadi seserahan yang artinya menurut kamus 

bahasa Sunda adalah upacara menyerahkan uang serta barang-barang lain dari pihak laki-laki 

kepada calon mertuanya sebelum hari pernikahan atau waktu pernikahan. Seserahan atau 

seren sumereen adalah upacara pranikah yang dilakukan sebagai pemantapan dan tindak 

lanjut dari tahapan lamaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak keluarga CPP ke 

rumah keluarga CPW.  

Dalam acara seserahan tersebut pihak keluarga CPP meyerahkan calon mempelai pria 

untuk nantinya bisa dinikahkan dengan CPW. Tetapi, kedatangan keluarga CPP ke rumah 

keluarga CPW ini tentu saja tidak dengan tangan kosong. Begitu juga keluarga CPW, tidak 

akan membiarkan tamu pulang tanpa buah tangan, walaupun jenis dan jumlahnya tidak 

sebanyak bingkisan yang dibawa keluarga CPP. Disinilah ke khasan rangkaian tata upacara 

perkawinan adat Sunda. Dalam acara seserahan ini, keluarga CPP menyerahkan beberapa 

bingkisan yang besar-kecil maupun banyak-sedikitnya tergantung pada kemampuan atau 

kesepakatan masing-masing keluarga, tetapi ada aturan baku yang selama ini selalu menjadi 

acuan para calon pengantin adat Sunda, diantaranya yaitu: Parawanten untuk mengisi 

dongdang. Antara lain: (1) Buah-buahan, seperti 1 cau saturuy (pisang raja bulu dengan 

tandannya), anggur, salak, sawo, nanas, bengkoang, dan sebagainya; (2) Hampangan (kue-

kue kering) dan kue basah (bubur beureum  dan bodas, puncak manic & kulub endog (nasi 
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tumpeng kecil + telur ayam matang), dan sebagainya); (3) Bahan lauk: daging sapi, ayam 

hidup, ikan mas hidup, dan sebagainya; (4) Bumbu dapur komplit (gula merah yang masih 

pakai daun aren, garam, bawang merah & putih, dan sebagainya); (5) Kelapa hijau (kelapa 

santan); (6) Beubeutian (singkong lengkap dengan pohonnya); (7) Pare ranggeuyan (padi 

yang lengkap dengan gagangnya); (8) Lemarguh (sirih pinang lengkap); (9) tembakau, dan 

sebagainya. (10) Seureuh ranggeuyan (sirih dengan tangkainya); (11) Jambe (pinang) tua; 

(12) Jambe (pinang) merah; (13) Mayang jambe (bunga pinang); (14) Waluh gede (labu 

kuning besar); (15) Kaci (kain putih) dua centimeter; (15) Alat-alat jahit seperti: jarum, 

benang, benang kanjeh, dan sebagainya; (16) Alat sawer, kendi kecil, dan cobek lengkap 

dengan cowet (ulekan) kecil; (17) Uang receh; (18) Beras dan kunyit sekitar satu genggam; 

(19) Serbet; (20) Elekan, harupat (lidi enau), dan papan kecil ukuran 10x15 centimeter; (21) 

Lumpang dan alu kecil. (22) Bedog (golok), pisau, dan talenan; (23) Telur ayam kampong; 

(24) Rujakeun (alat sesaji). 

 a) Urutan Acara Seserahan 

 Rombongan keluarga CPP datang dan kemudian disambut oleh para penari menuju 

ke kediaman keluarga CPW. Urutan paling depan dari rombongan tersebut adalah pimpinan 

rombongan (ayah CPP atau wakil yang nantinya bertugas memberikan sambutan), disusul 

CPP yang digandeng kedua oran tua atau wakil, kemudian saudara sekandung CPP, sesepuh 

lain, dan seterusnya. Setelah rombongan berhenti dan sampailah di depan rumah kelurga 

CPW, kemudian MC tersebut membuka acara dan kemudian disusul dengan Orang tua atau 

wakil CPP menyampaikan sambutan. Ketika orang tua atau wakil CPW menyampaikan 

sambutan, secara bersamaan ibu CPP menyerahkan seserahan kepada keluarga yang secara 

langsung diterima oleh ibu CPW. Setelah prosesi tersebut selesai, maka di tutup dengan doa. 
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 E. Ngeuyeuk Sereuh (meratakan sirih/pendidikan seks) 

Ngeuyeuk sereuh berasal dari kata ‘paheuyeuk-heuyuk jeng beubeureuh’ (bekerjasama 

dengan pacar). Maksud dari hal tersebut adalah biar cobaan hidup seperti apa pun kedua 

calon mempelai ini tetap lengket terus sampai tua. Ada yang mengatakan bahwa ngeuyeuk itu 

berasal dari kata ‘ngaheyeuk’, yang artinya mengurus atau menyelenggarakan. Misalnya, 

ngaheuyeuk nagara mengurus negara. Ngeuyeuk juga bisa diartikan bergandeng-gandeng 

menjalin kerjasama yang baik agar pekerjaan itu bisa selesai dengan baik. Secara etimologi, 

kata ‘ngeuyeuk seureuh’ memiliki kata dasarnya yaitu heuyeuk yang memiliki arti menurut 

kamus bahasa Sunda adalah memegang dan mendapatkan imbuhan diawal (-ng) sehingga 

kata tersebut berubah bunyi menjadi ngeuyeuk seureuh yang artinya saling bergotong royong 

atau mengerjakan dan mengatur sirih serta mengkait-kaitkannya. 

Dahulu, acara ini hanyalah diperuntukkan bagi kedua calon mempelai dan para 

sesepuh terbatas karena materi yang diberikan adalah ilmu-ilmu suami-istri secara mendalam. 

Gadis yang belum menikah dan nenek-nenek yang sudah menopause tidak diperbolehkan 

untuk mengikuti acara ini, penyampaiannya pun dikamar pengantin yang tertutup lantaran 

materi ceramahnya banyak yang seram-seram. Maklum, sebagai nasihat dua sejoli yang akan 

menikah, selain masalah rumah tangga umumnya, tidak sedikit materi ceramahnya 

menyangkut sekitar alat reproduksi dan tempat tidur, alias hubungan seksual suami-istri 

(pendidikan seks). Petuah yang diberikan seorang pangeuyeuk itu ada yang langsung 

disampaikan sekaligus, ada pula yang disampaikan secara sendiri-sendiri dimana diantara 

CPP dan CPW diselenggarakan secara terpisah. Selanjutnya, perkembangan budaya pun terus 

berubah dan zaman pun semakin terbuka. Acara yang cukup panas ini bisa dihadiri siapa saja 

dan dari segala usia. Sebagai pangeuyeuk ada yang kemudian memperhalus materi 

ceramahnya sehingga agak terselubung. Tetapi, sebagian diantara mereka masih tetap saja 

membawakannya dengan vulgar dan blak-blakan. 
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Selain bersilahturrahmi, makna yang terkandung dalam upacara ngeuyeuk seureuh 

adalah untuk saling mendekatkan kedua keluarga besar. Namun, acara utama dari ngeuyeuk 

seureuh ini adalah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dengan bahasa simbol 

sesuai peralatan ngeuyeuk seureuh yang telah tersedia tersebut. 

 a) Peralatan yang Harus Dipersiapkan  

Hasil tumbuh-tumbuhan diantaranya, yaitu: (1) Seureuh ranggeuyan (sirih segar 

lengkap dengan tangkainya); (2) Mayang jambe (bunga mayang yang masih tertutup); (3) 

Waluh gede (labu besar); (4) Pare gedengan (seikat padi); (5) Kembang setaman (bunga 

tujuh rupa); (6) Daun hanjuang (daun untuk pembungkus). Pakaian: (1) Panganggo isteri 

pameget sepangadeg (seperangkat pakaian wanita dan pria); (2) Sinjang batik (kain batik) 

berjumlah ganjil; (3) Sinjang poleng (sarung palekat). Barang-barang kerajinan dan peralatan 

lainya: (1) Samak saheulay (selembar tikar) panjang dua meter, lebar satu meter; (2) Hihid 

(kipas bambu); (3) Lawon bodas (kain putih) panjang dua meter; (4) Barera  (papan ukuran 

20x15x1 centimeter) untuk injakan kaki; (5) Nyere kawung 7 siki (tujuh batang lidi enau); (6) 

Pelita (lampu minyak tanah dari cobek tanah dengan sumbu dari kapas); (7) Kendi leutik 

(kecil); (8) Tujuh tempat sirih lengkap dengan pinang, gambir, dan tembakau yang terbuat 

dari tikar, tujuh sisir, tujuh saputangan, tujuh dus bedak, tujuh cermin, tujuh pak sabun 

mandi; (9) Benang kanteh; elekan (bambu kecil sepanjang 20 centimeter); (10) Tujuh 

hahampangan (kue-kue kering yang ringan-ringan); (11) Sesepeun (rokok linting dengan 

kawung), cerutu, dan rokok receh; (12) Uang logam receh; (13) Endog hayam kampong (telur 

ayam kampung). Parawanten (sesaji) yang terdiri atas: (1) Lamreun kumplit (sirih pinang 

lengkap); (2) Barang dapur, seperti: beas sakulak (semangkuk beras), bumbu dapur samara 

badag (bumbu-bumbu, seperti salam, lengkuas, serai, dan sebagainya), cowet (cobek) dari 

tanah, baboko (bakul) lengkap dengan cukil (centong nasi), hiji nyiru (tampah besar), buah 

(satu sisir pisang emas dan pisang raja, kelapa muda, kelapa tua) dan buah tujuh rupa 
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(mangga, jeruk, jambu, papaya, duku, rambutan, dan apel), hahampangan (kue-kue kecil 

seperti rengginang, kelontongan, dan sebagainya); rurujakeun (untuk sesaji berupa gula 

putih, gula merah, kelapa, asem, peuyeum, roti, pisang emas, dan pisang klutuk); jajan pasar 

(kue-kue basah seperti apem, nagasari, bugis, dan sebagainya); congcot puncak manik (nasi 

tumpeng bagian atas dan diatasnya diksih telur matang utuh); bubur beureum bodas (bubur 

merah putih); setangkai daun pisang; kemenyan putih, minyak kenanga, minyak wangi, 

sebungkus bunga rampai, benang hitam-putih lengkap dengan jarumnya, cermin, dan kain 

putih satu meter, gula, dan kopi. 

 b) Cara Menata Peralatan Ngeuyeuk Seureuh 

Pertama-tama, hamparkan tikar tersebut di tengah ruang dimana upacara ngeuyeuk 

seureuh itu dilangsungkan, lalu setelah itu taburkan uang logam di sudut-sudut di bawah tikar 

tersebut. Kemudian, letakkan perlengkapan ngeuyeuk seureuh diatas tikar dengan posisi 

sebagai berikut: (1) Diatas tikar di depan sebelah kanan CPP diletakkan pisau atau golok, 

talenan, dan mayang jambe; (2) Agak ditengah tikar ditaruh jambe ranggeuyan (bertangkai), 

sirih lengkap dengan bumbu-bumbunya yang berupa rokok dan bumbu pinang lengkap yang 

masing-masing tersebut berjumlah tujuh. Sirih bertangkai tersebut disusun sedemikian rupa 

sehingga tidak bertumpuk-tumpuk. Semua perlengkapan tersebut ditutup dengan kain sarung 

palekat; (3) Diatas tikar sebelah kiri posisi duduk CPP ditaruh padi, labu, dan baskom yang 

berisi air bunga setaman. Agak di sebelah kanan posisi pangeuyeuk seureuh diletakkan 

parawanten (sesaji) berupa kendi yang berisi hanjung, puring  (dedaunan), pelita, dan kipas; 

(4) Di pinggir tikar tepat di depan pangeuyeuk diletakkan peralatan sawer, seperti gunting, 

lumpang, dan alu kecil; (5) Tujuh helai kain batik yang dibentangkan rapi tersebut ditaruh di 

seberang posisi duduk pangeuyeuk persis dipinggir tikar; (6) Sementara itu tepat di depan 

pangeuyeuk sudah tertata rapi dua perangkat pakaian pengantin kedua mempelai yang ditaruh 

diatas baki dan disimpan di dalam lipatan kain sarung. Buntalan tersebut kemudian ditutup 
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dengan kain putih yang diatasnya ditaruh lidi dan benang kanteh (benang tenun) yang 

melintang. Setelah peralatan ngeuyeuk seureuh lengkap barulah CPP dipersilahkan duduk 

diatas kain batik yang dilipat tiga arah sebelah kiri dengan pangeuyeuk, sementara CPW 

duduk diatas kain arah sebelah kanannya; (7) Kedua orang tua kedua mempelai duduk 

disebelah putra-putri mereka masing-masing dan jumlah mereka ini diharapkan dalam 

kelipatan angka tujuh, empat belas, dua puluh satu, dan sebagainya. Untuk membatasi peserta 

ngeuyeuk seureuh dan penonton maka diberi pembatas benang tenun di sekelilingnya. 

 c) Cara Melaksanakan Ngeuyeuk Seureuh 

(1) Untuk mengawali upacara tersebut, pangeuyeuk (juru ngeuyeuk seureuh) 

memukulkan perlahan-lahan kedua mempelai dengan sapu lidi. Hal tersebut mengandung 

makna bahwa untuk mencapai sesuatu selain harus terus membangun kasih sayang dan kerja 

keras, keduanya harus bersatu padu. Ibaratnya satu lidi tidak mungkin untuk menyapu. 

Tetapi, dengan lidi yang disatupadukan, barulah bisa dipergunakan untuk menyapu. 

(2) Pangeuyeuk kemudian membimbing kedua mempelai membuka kain putih penutup 

pangeuyeukan (sebagian pangeuyeuk ada yang menutup kain putih itu dengan kain palekat). 

CPW disilakan memegangi sisi kain sebelah kiri, sementara CPP memegang sisi kain 

disebelah kanan. Dengan aba-aba pangeuyeuk, kedua mempelai saling berlomba untuk 

menggulungkan kain tersebut kearah tengah. Ini sebagaai simbol mencari nafkah. Kalau 

diantara mempelai sudah memasuki bahtera rumahtangga mereka boleh saja berlomba-lomba 

dalam mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga yang diantara keduanya harus 

saling berusaha menjaganya seumur hidup. 

(3) Pangeuyeuk kemudian mempersilahkan kedua mempelai mengangkat bungkusan 

yang berisi baki dan pakaian pengantin yang nantinya akan mereka pakai dalam acara pesta 

ke dalam kamar pengantin. Ini melambangkan bersatunya dua insan yang akan menyatukan 

pula dua kekayaan yang harus dikelola secara baik dan penuh tanggung jawab. Karena itu 
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harus ada kebersamaan dalam segala hal, yaitu saling berbagi rasa baik pada saat keadaan 

suka maupun duka. 

(4) Kedua mempelai kemudian duduk saling berhadapan dan keduanya oleh pangeuyeuk 

disuruh memegang ujung tujuh helai benang yang masing-masing panjangnya dua jengkal. 

Ini merupakan simbol dari tanda kasih berdua. Sambil tetap memegangi ujung benang 

tersebut, dengan dipimpin pangeuyeuk, kedua mempelai kemudian memohon izin dan doa 

restu kepada kedua orang tua mereka. Dimulai dengan memohon izin kepada kedua orang tua 

CPW baru kemudian menghadap kepada kedua orang tua CPP.  

(5) Kedua calon mempelai masing-masing memegang dua sirih yang posisinya saling 

dihadapkan untuk kemudian digulung menjadi satu arah memanjang dan baru setelah itu 

diikat dengan benang tenun. Hal yang sama juga dilakukan kedua orang tua kedua mempelai 

serta orang tua yang hadir dalam acara ini. Sisa-sisa sirih beserta tempatnya lengkap dengan 

peralatan upacara, seperti kelapa, padi, dan labu langsung dibagikan kepada tamu yang hadir 

saat itu. Hal tersebut dimaksudkan sebagai lambang bahwa kalau seseorang mendapatkan 

rejeki yang lebih, sebaiknya mau membagikannya pada orang lain. 

(6) Memotong mayang jambe. Konon ini adalah simbol kesucian wanita, karena itu yang 

boleh membelah hanya CPP. Secara fisik mayang jambe ini adalah simbol miniature 

manusia, dimana dibagian atas (kepala) dan bawah (kaki) wujudnya keras, sementara di 

bagaian tengah (perut) empuk. Mayang jambe ini juga lambang kelembutan perasaan wanita. 

CPP tersebut dipersilahkan membelah mayang jambe dengan berhati-hati agar tidak rusak, 

memiliki arti suami harus memperlakukan isterinya dengan lembut dan bijaksana, karena 

perasaan wanita umumnya memang sangat halus. ‘Bak pinang dibelah dua’, itulah makna 

dibalik pemotongan buah pinang oleh CPP. Pasangan suami-isteri haruslah ‘silih asih-asih 

asuh, kacai jadi salewi kadarat jadi salebak, sabobot sapihanaen, sareunuk-saigel, sabobot-

sapihanaen, dan sebagainya’. 
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(7) CPP dan CPW dipersilahkan duduk berhadapan. Kedua tangan CPW memegang 

lumpang kecil dan alu dipegang oleh tangan kanan CPP. Sementara it tangan kiri CPP 

memegang paha CPW, sebelum menumbuk, CPP membaca: A’udzubillahi 

minassyaithonirrojim (3 kali), Bismillahirrahmanirrahim (3 kali), Astaghfirullahal’adhim (3 

kali), Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadarrasulullah (1 kali), 

Allahumma sholli wa salim ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad (1 kali). Setelah itu 

barulah menumbukkan alu mini tersebut tiga kali kearah lumpang sambil berdoa, “selamat-

selamat-selamat”. Alu dan lumpang tersebut kemudian dihaturkan kepada kedua orang tua 

CPP dan baru CPW. Seperti posisi calon mempelai, maka ibu CPP maupun CPW yang 

memegangi lumpang sementara ayah mereka memegang alu.  

(8) Saat kedua mempelai dipersilahkan pangeuyeuk untuk memperebutkan uang yang 

berada di bawah tikar. Ini sebagai simbol semangat mencari rejeki. Suami atau isteri 

dihalalkan untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya agar bisa mencukupi kebutuhan 

keluarga. 

(9) Sambil menyanyikan lagu kidung sawer yang syairnya berisikan permohonan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar kedua mempelai selalu dilimpahi rahmat dan berkah-Nya, 

pangeuyeuk kemudian nyawer (menaburkan beras) sebagai simbol permohonan kepada 

Tuhan agar kelak kedua mempelai bisa hirup hurip (hidup sehat sejahtera). Sebelum 

ngeuyeuk seureuh dilaksanakan, kedua calon mempelai harus ngrajah terlebih dahulu kepada 

‘aki pangrajah’. Setelah usai acara tersebut, giliran pangeuyeuk menaburkan uang logam 

tersebut bagi tamu-tamu yang hadir. Ia mengambil kantong berisi uang uang, beras, permen, 

dan kunyit yang kemudian ia tebarkan di tengah-tengah para tamu. Konon bagi muda-mudi 

yang berhasil mendapatkan benda-benda tersebut akan cepat mendapatkan jodoh. Acara 

terakhir dari ngeuyeuk seureuh ini adalah membuang pangeuyeukan, yaitu sisa-sisa bahan 

ngeuyeuk seureuh. Hal ini dimaksudkan untuk menolak hal-hal yang buruk. Dahulu, barang-
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barang tersebut selalu dibuang ke perempatan jalan, yaitu tempat arah empat penjuru angin. 

Kedua mempelai berharap agar hal yang buruk itu tidak akan kembali lagi, itulah sebabnya 

ada syarat khusus bagi kedua mempelai maupun orang tua yang mengantarnya. Seusai 

membuang, selain membawa pulang kembali tikar yang dipergunakan untuk upacara, mereka 

juga tidak diperkenakan menoleh ke belakang usai acara pembuangan tersebut. 

 F. Akad Nikah  

Inilah salah satu saat-saat terpenting dalam perjalanan hidup manusia, karena sejak saat 

itulah kedua sejoli dianggap sebagai manusia utuh yang memiliki hak penuh sebagai warga 

masyarakat. Ditinjau dari segi agama, upacara ijab kabul adalah peristiwa yang wajib 

dilakukan bagi mereka yang ingin berumah tangga.agama apapun tidak mengizinkan 

umatnya hidup bersuami isteri seperti kumpul kebo. Berdasarkan sudut pandang kebahasaan, 

kata ‘akad nikah’ memiliki arti masing-masing. Akad nikah merupakan kata dasar dan tidak 

memiliki imbuhan. Agama Islam mengajarkan ijab kabul yang merupakan syarat bersuami 

isteri. Ketetuan akad nikah seorang calon isteri harus memiliki kriteria wali nikah yang 

berakal sehat, orang merdeka (bukan orang bayaran), seorang muslim dewasa, pria dan 

berakhlak baik. Setiap manusia memiliki impian menikah sekali dalam seumur hidup, prosesi 

ini sangat sakral dan janji suci yang tidak main-main. Akad nikah memiliki pesan agar 

manusia bertanggung jawab, menghargai, dan berkomitmen.  

 G. Munjungan atau Sungkeman (menghormat kepada orang tua) 

Munjungan atau sungkeman merupakan salah satu prosesi dalam upacara adat 

pernikahan dimana kedua mempelai tersebut melakukan sungkem kepada kedua orang tua 

baik orang tua dari pihak wanita dan juga pihak lelakinya dengan tujuan untuk memohon doa 

restu.  Kata ‘munjungan’ memiliki kata dasarnya yaitu punjung yang artinya hormat dan 

mendapatkan imbuhan diakhir (-an), sehingga kata tersebut berubah bunyi menjadi 

munjungan artinya sama dengan saling mendatangi orang tua untuk bersungkeman meminta 
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doa restu. Sedangkan kan kata ‘sungkeman’ mendapat imbuhan diakhir. Sungkeman memiliki 

kata dasar yaitu sungkem yang memiliki arti mencium lutut atau kaki orang yang dihormati 

dan mendapatkan imbuhan diakhir (-an), sehingga kata tersebut berubah bunyi menjadi 

sungkeman. Prosesi ini merupakan simbol bahwa surga itu ditelapak kaki ibu dan ayah, 

artinya segala sesuatu harus melalui restu dari kedua orang tua agar tidak menjadi anak yang 

durhaka. 

 H. Upacara Saweran (membagi rejeki) 

Kenapa sepasang mempelai usai menikah harus menjalani saweran, konon hal 

tersebut ada sejarahnya sendiri. Sejak agama Islam masuk di tanah Pasundan, pasangan 

muda-mudi setiap melaksanakan pernikahan selalu di dalam masjid. Agar kesucian suasana 

masjid tersebut tetap terpelihara hingga saat kedua mempelai itu pulang ke rumah, maka 

kedua mempelai harus sawer terlebih dahulu di halaman atau dekat teras rumahnya. 

Upacara nyawer atau yang biasa sering kita dengar dengan istilah saweran ialah 

merupakan salah satu prosesi pesta perkawinan dengan menaburkan beras bercampur uang 

logam sambil melantunkan berbagai petuah bagi sang pengantin tersebut.  Kata ‘nyawer’ 

memiliki kata dasarnya yaitu sawer yang artinya menurut kamus bahasa Sunda adalah air 

hujan masuk keberanda dan mendapatkan imbuhan diawal (-ny) sehingga kata tersebut 

berubah bunyi menjadi nyawer yang artinya salah satu upacara dalam pesta perkawinan 

dengan menaburkan beras dicampur uang logam sambil melantunkan berbagai petuah atau 

yang biasa kita sebut dengan tembang sawer yang isinya petuah untuk sang pengantin baru 

tersebut. Begitu juga dengan kata ‘saweran’, saweran  mendapatkan imbuhan pada akhir kata 

tersebut. Saweran memiliki kata dasarnya yaitu sawer dan mendapatkan imbuhan diakhir (-

an) sehingga berubah bunyi menjadi saweran. Asal kata ‘nyawer’ adalah awer. Ibarat 

seember benda cair, benda ini bisa di uwar-awer (tebar-tebar) dengan mudah. Jadi, secara 
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fisik arti nyawer tersebut adalah menebar-nebar, tetapi dibalik itu, kata nyawer memiliki 

makna yang lebih mendalam, yaitu menebar nasehat. Maksudnya ialah sepasang raja dan ratu 

sehari tersebut sebentar lagi akan mengarungi bahtera kehidupan yang penuh misteri. 

Ibaratnya hutan tersebut belum pernah terjamah oleh tangan dan kaki manusia, sehingga 

terkesan misterius dan mengerikan. Pada sisi lain, rumah tangga bisa menjadi sebuah istana 

kerajaan yang indah bagaikan di surga, akan tetapi bisa juga menjadi malapetaka. Situasi 

seperti inilah yang menggugah naluri nenek moyang kita terdahulu untuk memberikan 

nasihat lahir dan batin kepada kedua mempelai secara puitis melalui tembang kidung yang 

indah dan menawan.  

Dulunya, prosesi nyawer tersebut bisa dilakukan terhadap salah satu saja, pengantin 

pria atau wanita saja. Namun, kini prosesi tersebut dilaksanakan lebih praktis dan dapat 

dilakukan secara bersamaan. Kedua pengantin tersebut didudukkan di kursi yang telah 

dipersiapkan di luar pintu serambi wanita, kemudian posisi duduk wanita berada disebelah 

kiri dan lelakinya berada disebelah kanan. Sebuah payung besar yang sudah dihias indah 

dengan pegangan kayu panjang dipegangi oleh sanak saudara menaungi kedua mempelai. Hal 

tersebut sebagai simbol permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar pasangan ini selalu 

dalam lindungan-Nya.  

Pembekalan untuk sepasang pengantin tersebut bisa disampaikan secara langsung 

diberikan, atau bisa juga disampaikan melalui simbol. Salah satu wujud pembekalan tersebut 

adalah awer-awer nasihat berupa pantun dalam bahasa Sunda yang indah. Ki juru sawer dan 

Nyi juru sawer secara bergantian melantunkan pantun macapat dalam tembang Kinanthi 

(diarahkan dan dibimbing) atau Asmaradana (asmara dan dahana yang artinya api). Setelah 

lantunan tembang sawer tersebut selesai, kemudian kedua orang tua mempelai menyawerkan 

beras bercampur kunyit, uang logam, dan permen tersebut kearah tamu undangan yang 

biasanya akan berebut mendapatkannya. Konon yang berhasil mendapatkan barang-barang 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI Diah Nur Hadiati 

saweran tersebut akan mendapatkan kemudahan mencari rejeki dan bagi yang masih lajang 

atau gadis akan mendapatkan jodoh. Filosofi upacara tersebut adalah agar kedua mempelai 

jika dilimpahi rejeki yang cukup tidak segan untuk berbagi dengan sanak keluarga, handai 

taulan, dan fakir miskin. 

  a) Peralatan yang Dipersiapkan 

Dulu alat-alat yang dipegunakan untuk nyawer adalah hasil-hasil pertanian yang 

berupa biji-bijian (kacang tanah, jagung, kedelai, kapri, kecipir, dan sebagainya), dedaunan 

(daun sirih, daun miyana atau jawer kotok, dan sebagainya), umbu-umbian (kunyit, banglai, 

jahe, dan sebagainya), dan uang receh. Semua perlengkapan tersebut mengandung maksud 

agar pengantin rajin bercocok tanam dan bekerja keras agar bisa hidup mandiri. Namun, 

keadaan saat ini tentu saja sudah sangat berbeda. Simbol-simbol ritualnya pun diupayakan 

yang lebih gampang didapat dan praktis, yaitu; payung besar yang dihiasi, bokor berisi beras, 

uang logam, kunyit yang diiris-iris, dan permen.  

 I. Upacara Meuleum Harupat (membakar lidi sebagai simbol) 

Upacara meuleum harupat merupakan salah satu prosesi dari upacara pernikahan adat 

pada masyarakat Sunda. Dalam pernikahan tersebut, kedua pengantin melakukan beberapa 

kegiatan ritual, yaitu pengantin pria memegang batang harupat atau biasa kita menyebutnya 

dengan lidi, harupat adalah bahan utama yang digunakan dalam prosesi meuleun harupat, 

meuleum yang artinya membakar, harupat adalah bagian dari tumbuhan aren, kemudian 

pengantin wanitanya membakar dengan lilin sampai menyala. Kata ‘meuleum harupat’ 

merupakan kata dasar yang tidak disertakan imbuhan. Harupat yang telah menyala tersebut 

kemudian dimasukkan kedalam kendi yang dipegang oleh mempelai wanita dan diangkat 

kembali kemudian dipatahkan lalu dibuang jauh-jauh. Maksud dari prosesi tersebut adalah 

nasehat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan 
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dalam rumah tangga. Fungsi isteri dengan memegang kendi berisi air tersebut adalah untuk 

mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami memanas dan emosi 

sehingga nyaman kembali. 

 J. Upacara Nincak Endog (menginjak telur) 

Upacara nincak endog atau nama lainnya adalah upacara injak telur merupakan 

rangkaian dari upacara prosesi pernikahan yang dilakukan setelah meuleum harupat. Telur 

disini merupakan lambang segala awal kehidupan, dari telur tersebutlah nantinya akan 

muncul daging, darah, dan bernyawa. Lebih jauh lagi, telur merupakan simbol kesuburan, arti 

khususnya adalah sebagai lambang keperawanan. Sebagai lambang awal kehidupan, maka 

kedua orang tua harus senantiasa berusaha menjaganya. Telur tersebut harus dijaga jangan 

sampai pecah atau berantakan sebelum saatnya menetas.  

Bagi seorang gadis, buah keperawanan haruslah selalu dijaga. Disaat ia berhasil 

mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kalbunya, baru hal yang paling berharga dari 

tubuhnya itu dipasrahkan secara utuh. Pada saat upacara nincak endog yang dilakukan oleh 

pengantin pria, pada saat itulah secara simbolis keperawanan pengantin wanita sudah 

terpecahkan. Kata ‘nincak’ mendapatkan imbuhan diawal, kata ‘nincak’ memiliki arti yaitu 

tincak berdasarkan kamus bahasa Sunda adalah menginjak, kata tersebut mendapatkan 

imbuhan diawal (N) nasal sehingga kata tersebut berubah bunyi menjadi nincak. Secara 

keseluruhan prosesi nincak endog adalah menginjak telur sebagai lambang keperawanan 

wanita dan kemudian keperawanan wanita itu menjadi tanggung jawab suaminya. 

Upacara nincak endog biasanya dilangsungkan di depan pintu rumah. Sejak adanya 

kantong plastik, maka telur yang akan dipergunakan untuk acara ini sebelumnya dimasukkan 

terlebih ke dalam kantong plastik. Selain agar pecahan telur itu nantinya tidak mengkotori 

kemana-mana, juga mengandung makna agar saat menikah nanti mereka juga membatasi 
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jumlah anaknya. Telur didalam plastik tersebut kemudian diletakkan pada cowet (cobek) yang 

disatukan dengan elekan (bambu untuk kumparan benang tenun) dan diatasnya diletakkan 

tunjangan (papan) yang sudah dibungkus dengan kain putih. Pengantin pria berdiri 

menghadap ke pintu, sementara pengantin wanita berada di depannya membelakangi pintu. 

Sesuai aba-aba juru rias, pengantin pria kemudian menginjak tunjangan itu sekuat-kuatnya 

sehingga telur maupun cobeknya pecah. Setelah itu, pengantin wanita berjongkok dan 

membasuh atau mencuci kaki pengantin pria dengan air kendi, lalu mengeringkannya dengan 

handuk sebagai wujud bakti seorang isteri kepada suami. Pada saat yang bersamaan jari 

jempol pengantin pria ditekankan ke ubu-ubun pengantin wanita, sebagai simbol 

keseimbangan dan keharmonisan hidup. Setelah semuanya terlaksana, kemudian kendi yang 

dipakai untuk menyiram kaki pengantin pria kemudian dibanting sampai pecah. Hal ini 

melambangkan kesepakatan kedua mempelai untuk tidak mempersoalkan masa lalu mereka 

berdua dan membuang jauh-jauh sifat buruk yang selama ini ada pada diri mereka. 

 K. Upacara Buka Pintu (membuka pintu) 

Bagi siapapun yang ingin bertamu ke rumah orang, mereka tentu harus mengetuk 

pintu atau memberi salam terlebih dahulu. Filosifi inilah yang kemudian diterapkan dalam 

upacara adat Banjarmasin dan yang kini juga melengkapi tata upacara perkawinan adat 

Sunda. Konon, upacara buka pintu ini bukan upacara asli perkawinan adat Sunda. Upacara ini 

diperkenalkan pertama kali pada masyarakat Pasundan oleh pangeran Hidayatullah ketika ia 

dibuang penjajah Belanda ke Cianjur. Suatu hari ia mengawinkan putrinya dengan upacara 

perkawinan adat Banjarmasin. Hadir dalam upacara tersebut para pejabat dan para ningrat 

dari Pasundan, termasuk diantaranya RAA Kusumahningrat, seniman Cianjur yang tersohor 

dizaman itu. Salah satu upacara itu ialah ketuk pintu yang akhirnya diadaptasi oleh RAA 

Kusumahningrat menjadi upacara buka pintu, setelah sebelumnya dilengkapi dengan 

pepantunan bahasa Sunda yang kemudiaan ditembangkan dalam nada khas Pasundan. 
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Mungkin karena hal itulah istilah upacara ini tidak menggunakan bahasa Sunda, yaitu muka 

panto, namun tetap dalam bahasa Indonesia, yaitu buka pintu. Kata ‘buka pintu’ merupakan 

kata dasar yang memiliki arti yaitu membuka pintu tanpa disertakan imbuhan. 

Upacara buka pintu itu kini secara turun temurun menjadi bagian upacara perkawinan 

adat Sunda. Sebelum memasuki rumah keluarga pengantin wanita, sebelumnya pengantin 

pria harus mengetuk pintu terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Di dalam rumah pengantin 

wanita tidak langsung membukakan pintu, ia perlu memastikan apakah pria yang mengetuk 

itu tersebut benar-benar buah hatinya yang baru saja menikahinya. Dialog ini biasanya 

dilakukan dengan gaya berpantun. Agar pembacaan pantun lebih menarik, dialog tersebut 

biasanya dilakukan oleh sepasang juru sawer pria dan wanita. Dialog ini biasanya diakhiri 

dengan tes dari si pengantin wanita untuk pengantin pria, yaitu apakah sang pengantin pria 

mampu menghafalkan dua kalimat sahadat atau tidak. Hal tersebut sebagai pembuktian 

terakhir bagi pengantin putri sebelum akhirnya ia membukakan pintu untuk sang suami 

tercinta dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Saat pengantin pria melangkahkan kaki 

memasuki rumah, pengantin wanita pun segera menyambutnya dengan munjungan, yaitu 

jabat tangan khas tanah Pasundan. Caranya dengan menyatukan kedua telapak tangan yang 

kemudian kedua ujung jarinya ditempelkan di hidung. Pengantin wanita kemudian menunduk 

dan menyentuhkan sebagian ujung jarinya pada ujung jari pengantin pria yang mengandung 

maksud agar suami lebih santun, upacara ini juga merupakan ujian apakah suaminya tersebut 

benar-benar muslim yang baik atau tidak. Setelah saling menempelkan jari tersebut, 

kemudian pengantin wanita berdiri di samping kanan pengantin pria dan tangan kirinya 

kemudian digandengkan pacantel dengan tangan kanan pengantin pria dan setelah itu 

selanjunya dilaksanakan upacara huap lingkung. 
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 L. Upacara Huap Lingkung (saling menyuapi makanan) 

Upacara huap lingkung disini juga merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan 

Sunda yang mana kedua belah mempelai duduk bersanding saling menyuapi. Acara ini 

dijadikan sebagai simbol agar keduanya berbagi rejeki secara adil. Dahulunya acara ini 

dimaksudkan untuk lebih mengakrabkan kedua mempelai pengantin yang umumnya belum 

saling mengenal sebelumnya. Kata ‘huap’ dan ‘lingkung’ merupakan kata dasar.  Kata ‘huap’ 

menurut kamus bahasa Sunda memili arti memasukkan makanan ke mulut sedangkan kata 

lingkung menurut kamus bahasa Sunda adalah menyilangkan saling menyuapi dan tidak 

disertakan imbuhan diawal atau diakhir pada kata tersebut.   

Dahulu, acara huap lingkung selalu diselenggarakan di bawah, duduk diatas tikar atau 

karpet. Zaman sekarang sudah berubah dan banyak diantaranya sudah lebih simpel. 

Umumnya acara pesta diselenggarakan di gedung pertemuan atau di masjid, maka upacara 

huap lingkung pun diselenggarakan dikursi pelaminan dan diapit orang tua masing-masing. 

Sebelum acara dimulai, juru rias atau panitia sudah menyiapkan seekor ayam bakakak, dua 

piring nasi punar (nasi kuning dari ketan), dua cangkir air teh, dua lap tangan, dan dua 

mangkuk cuci tangan, juru rias tersebut kemudian membuat delapan buah bulatan nasi kecil 

yang ditaruh dalam salah satu piring, sementara tujuh bulatan nasi yang lain ditaruh di piring 

satunya lagi. Acara ini dibagi dalam dua tahapan. Pertama, adalah suapan orang tua pengantin 

wanita untuk menantu dan untuk putrinya. Bulatan nasi diambil dari piring yang berisi 

delapan bulatan. Dari piring yang sama, kedua orang tua pengantin pria kemudian menyuapi 

pengantin putri baru kemudian pada putranya. Filosofi ini mengandung makna bahwa kedua 

orang tua mempelai memberikan kasih sayang yang sama kepada kedua mempelai, hal 

tersebut sekaligus merupakan suapan terakhir dari kedua orang tua kepada putra-putri mereka 

dengan harapan mereka nantinya bisa hidup mandiri dan tidak perlu lagi bantuan dari orang 

tua. 
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Tahapan berikutnya adalah saling menyuapi diantara kedua mempelai masing-masing 

sebanyak tiga suapan posisi duduk pengantin pria disebelah kiri dan pengantin putri disebelah 

kanan. Tangan kanan pengantin pria merangkul pengantin wanita dengan jari tangannya 

mengarah kemulut pengantin wanitanya, sementaara tangan kirinya memegang paha kanan 

pengantin wanita. Sebaliknya, tangan kiri pengantin wanita memegang bahu kiri pengantin 

pria, sementara tangan kanan mengarah ke mulut pasangannya. Setelah posisinya tepat 

barulah dimulai upacara huap lingkung. Setelah prosesi tersebut selesai semua, kemudian 

mereka saling meminumkan air kemulut pasangannya yang kemudian ditutup dengan acara 

pabetot-betot bakakak ayam.  Acara tersebut ialah masing-masing mempelai saling menarik 

paha ayam tersebut sekuat-kuatnya, dan yang berhasil mendapatkan potongan lebih besar 

itulah yang menang dan dialah yang nantinya akan mampu membawa rejeki yang lebih 

banyak. Setelah itu, potongan ayam besar itu harus digigit bersama sebagai simbol bahwa 

rejeki meski yang mendapatkan hanya salah seorang saja, tetapi harus bisa dinikmati 

bersama. 

 M. Upacara Ngaleupaskeun Japati (melepaskan merpati) 

Upacara ngaleupaskeun japati juga merupakan salah satu prosesi dalam upacara 

pernikahan dalam adat Sunda. Ngaleupaskeun japati artinya adalah melepaskan merpati. Kata 

‘ngaleupasken’ mendapatkan imbuhan di awal dan diakhir. Kata ‘ngaleupaskeun’ memiliki 

kata dasar yaitu leupas artinya menurut kamus bahasa Sunda adalah lepas, kemudian 

mendapatkan imbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-keun), sehingga kata tersebut 

berubah bunyi menjadi ngaleupaskeun yang artinya adalah melepaskan, melepaskan disini 

berhubungan dengan japati atau yang umumnya kita menyebutkan merpati. Pada masyarakat 

Sunda merpati adalah lambang dari kebiasaan yang positif, umumnya selalu hidup rukun dan 

harapannya dengan diadakannya prosesi tersebut bisa seperti merpati yang hidup rukun.  
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3.1.5 Kematian 

Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu mengingat kematian. Selain itu, Islam 

juga menganjurkan umatnya untuk mengunjungi orang yang sakit guna menghibur dan 

mendoakannya. Seseorang yang telah meninggal dunia, seorang dari mahromnya hendaknya 

melakukan kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu; ngemandian 

mayit, ngaboehan, nyolatkan, nguburkeun, dan nyusur taneuh. Berikut ini adalah 

pembahasan mengenai istilah-istilah upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat 

Sunda yang termasuk dalam prosesi upacara kematian. 

A. Ngemandian Mayit (memandikan mayat)  

Ngemandian mayit merupakan salah satu kewajiban dari runtutan prosesi kematian. 

Ngemandian mayit disini adalah memandikan mayit oleh anggota keluarga yang ditinggalkan 

untuk selamanya dan terakhir kali memandikan sebelum dilaksanakan prosesi selanjutnya, 

yaitu mengkafani. Ngemandian mayit  sama dengan mandi seperti biasa, hal yang 

membedakan ialah siapa yang memandikan. Normalnya, manusia mandi dengan 

melaksanakanya secara mandiri, sedangkan setelah raga tak bernyawa hal tersebut tidaklah 

mungkin bisa dilakukan. Kata ‘ngemandian’ mendapatkan imbuhan diawal dan diakhir pada 

kata. Kata ‘ngemandian’ memiliki kata dasar yaitu mandi yang dalam kamus bahasa Sunda 

memiliki arti yaitu mandi kemudian mendapatkan imbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan 

diakhir (-an), sehingga berubah bunyi menjadi ngemandian yang memili arti memandikan. 

Prosesi acara ini memiliki maksud agar manusia yang masih hidup memberi penghormatan 

terakhir layaknya menghargai mayit tersebut, seperti beliau ketika masih hidup 
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a) Tata Cara Ngemandian Mayit 

Dalam ngemandian mayit tersebut terdapat beberapa hal sebagai berikut: (1) Mayit 

tersebut diletakkan ditempat yang tinggi, seperti ranjang atau balai-balai, kemudian 

dimandikan ditempat yang sunyi dan yang memandikan merupakan keluarga atau orang yang 

menolong mengurus keperluan yang bersangkutan; (2) Pakaian mayit tersebut diganti dengan 

kain mandi atau basahan agar aurat mayit tidak terlihat; (3) Mula-mula mayit tersebut 

didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring kebelakang dan orang yang 

memandikan meletakkan tangannya di bahu mayit dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk 

dan lututnya menahan punggung si mayit; (4) Perut mayit tersebut diurut dengan tangan kiri 

untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar; (5) Mayit diterlentangkan dan kedua 

kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca; (6) Setelah kain 

perca diganti dengan yang baru, kemudian mulut, gigi, dan dan lubang hidungnya juga 

dibersihkan; (7) Mayit di wudhu kan seperti wudhu orang yang masih hidup; (8) Kepala dan 

jenggot tersebut mayit kemudian dibasuh dengan air yang bercampur sidr, lalu dirapikan 

dengan sisir sambil memperhatikan rambut kiranya ada yang gugur maka dikembalikan; (9) 

Badan bagian kanan dan kiri dibasuh, tubuhnya dibaringkan ke kiri dan dibasuh bagian 

belakang sebelah kanan; (10) Selain itu, dibaringkan ke sebelah kanan dan dibasuh pula 

bagian belakang badannya yang sebelah kiri. Untuk semua pembasuhan ini menggunakan air 

bercampur sidr. Setelah semuanya selesai, air yang bercampur sidr tadi dihilangkan dengan 

menyiramnya secara merata dengan air bersih. Kemudian disiram kembali dengan air 

bercampur sedikit kapur. 

B. Ngaboehan (mengkafani mayat) 

Ngaboehan juga merupakan salah satu kewajiban dari runtutan prosesi upacara adat 

kematian. Ngaboehan disini merupakan prosesi mengkafani mayit dimandikan kemudian 
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dibungkus dengan kain berwarna putih sebelum disolatkan dan dikuburkan.  Kata 

‘ngaboehan’ merupakan kata dasar yang mendapatkan imbuhan diawal dan diakhir pada kata 

tersebut. Kata ‘ngaboehan’ memiliki kata dasarnya yaitu boeh yang dalam kamus bahasa 

Sunda memiliki arti yaitu kain putih untuk pembungkus mayit. Kemudian kata ‘ngaboehan’ 

mendapatkan imbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-an) sehingga berubah bunyi 

menjadi ngaboehan yang memili arti prosesi membungkus mayit dengan kain berwarna putih 

yang mana kain merupakan pakaian terakhir dikenakan oleh mayit tersebut. Adapun 

ketentuan untuk mengkafani mayit, yaitu apabila mayit berjenis kelamin laki-laki, maka 

jumlah lapisan kainnya hanya tiga lembar, namun apabila mayit tersebut berjenis kelamin 

perempuan, maka dibutuhkan lima lapisan untuk mengkafaninya. Prosesi acara ini memiliki 

maksud agar manusia yang masih hidup memberi penghormatan terakhir layaknya 

menghargai mayit tersebut, seperti beliau ketika masih hidup 

C. Nyolatkan (mensolatkan mayat) 

Nyolatkan juga termasuk dalam prosesi dalam pelaksanaan upacara untuk kematian. 

Kegiatan nyolatkan adalah mendoakan mayit sebelum akan dikuburkan. Nyolatkan 

dilaksanakan sebanyak dua rakaat dengan berjamaah tanpa ada rukuk dan sujut. Maksud dari 

nyolatkan adalah mendoakan mayit agar diampuni atas segala dosa yang telah dilakukannya 

selama didunia. Kata ‘nyolatkan’ disini memiliki kata dasar yang mendapatkan imbuhan 

diawal dan diakhir. Kata ‘nyolatkan’ memiliki arti dasar yaitu solat yang artinya mendoakan, 

kemudian mendapatkan imbuhan diawal (Ny-) dan imbuhan diakhir (-an) sehingga berubah 

bunyi menjadi nyolatkan artinya sama dengan mendoakan mayit secara bersama-sama. 

Prosesi acara ini memiliki maksud agar manusia yang masih hidup memberi penghormatan 

terakhir layaknya menghargai mayit tersebut, seperti beliau ketika masih hidup. 
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 a) Syarat Nyolatkan Mayit  

Syarat menyolatkan mayit tersebut adalah sebagai berikut; (1) Syarat yang berlaku 

pada salat lainnya berlaku juga pada saat salat mayit; (2) Mayit tersebut harus sudah 

dimandikan dan dikafani terlebih dahulu, namun apabila mayit tersebut tidak memungkinkan 

untuk dimandikan dan dikafani seperti tertimpa reruntuhan, langsung terkubur, dan sangat 

sulit untuk mengenali mayit tersebut, maka bisa langsung disolatkan;  (3) Mayit tersebut 

harus dihadirkan atau diletakkan di hadapan orang yang menyalatkan. 

D. Nguburkeun (menguburkan) 

Nguburkeun adalah prosesi terakhir setelah mayit dimandikan, dikafani, dan 

disolatkan lalu setelah itu dikebumikan (dimakamkan). Prosesi ‘nguburkeun’ dilakukan oleh 

keluarga dan beberapa kerabat yang datang untuk menyaksikan mayit terakhir kali sebelum 

dikebumikan. Kata ‘nguburkeun’ disini merupakan kata dasar yang mendapatkan imbuhan 

diawal dan diakhir pada kata tersebut. Kata ‘nguburkeun’ memiliki kata dasarnya yaitu kubur 

yang dalam kamus bahasa Sunda memiliki arti yaitu mengubur dan mendapatkan imbuhan 

diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-keun) sehingga berubah bunyi menjadi nguburkeun yang 

memiliki arti menguburkan mayit tersebut ke tanah atau kepamakaman. Prosesi acara ini 

memiliki maksud agar manusia yang masih hidup memberi penghormatan terakhir layaknya 

menghargai mayit tersebut, seperti beliau ketika masih hidup. 

E. Nyusur Taneuh (mendoakan) 

Nyusur taneuh dan tahlilan adalah pembacaa doa dan dzikir kepada Allah SWT agar 

arwah yang baru meninggal tersebut diampuni segala dosa yang telah diperbuatnya dan 

diterima amal ibadahnya. Selain mendoakan daripada sang mayitnya, juga mendoakan agar 
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keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan beriman dalam menghadapi cobaan kematian 

tersebut.  

Kata ‘nyususur tanah’ adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan diawal pada kata 

tersebut. Kata ‘nyusur’ memiliki kata dasarnya yaitu susur yang dalam kamus bahasa Sunda 

memiliki arti, yaitu sedekah pada hari kematian setelah dilaksanakannya penguburan dan kata 

tersebut mendapatkan imbuhan diawal (Ny-), sehingga berubah bunyi menjadi nyusur. 

Sedangkan kata ‘tahlilan’ itu sendiri juga bukan merupakan kata dasar yang berdiri sendiri, 

melainkan mendapatkan imbuhan diakhir pada kata tersebut. Tahlilan memiliki kata dasarnya 

yaitu tahlil yang memiliki arti membacakan doa-doa dan surah Yasin, kemudian 

mendapatkan imbuhan diakhir (-an) pada kata tersebut, sehingga berubah bunyi menjadi 

tahlilan yang artinya membacakan doa dan Surah Yasin. Prosesi acara ini memiliki maksud 

agar manusia yang masih hidup mendoakan kerabatnya yang telah tiada. 

a) Poena (hari pertama wafat) 

Tahlilan diadakan pada hari pertama sepeninggal individu yang diadakan dirumah 

duka tersebut dan dilaksanakan pada malam hari. Kata ‘poena’ adalah kata dasar yang 

mendapatkan imbuhan diakhir (na). Kata ‘poena’ memiliki kata dasarnya yaitu poe yang 

dalam kamus bahasa Sunda memiliki arti yaitu hari dan mendapatkan imbuhan diakhir (na-), 

sehingga berubah bunyi menjadi poena yang memiliki arti hari pertama sepeninggalnya. 

b) Tiluna (hari ketiga wafat) 

Tahlilan diadakan pada hari ketiga sepeninggal individu yang diadakan malam hari 

bertempat di rumah duka. Kata ‘tiluna’ disini merupakan kata dasar yang berdiri sendiri lalu 

mendapatkan imbuhan diakhir. Kata ‘tiluna’ memiliki arti tilu yang dalam kamus bahasa 

Sunda artinya tiga dan mendapatkan imbuhan diakhir (na-), sehingga berubah bunyi menjadi 
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tiluna yang memili arti hari ketiga sepeninggalnya. Prosesi acara ini memiliki maksud agar 

manusia yang masih hidup mendoakan kerabatnya yang telah tiada. 

c) Tujuhna (hari ketujuh wafat) 

Tahlilan diadakan pada hari ketujuh sepeninggal individu yang dilaksanakan 

bertempat dirumah duka pada malam hari. Kata ‘tujuhna’ merupakan kata dasar, sehingga 

mendapatkan imbuhan akhir, kata ‘tujuhna’ memiliki arti dasar yaitu tujuh. Dalam kamus 

bahasa Sunda artinya ketujuh lalu mendapatkan imbuhan diakhir (na-), sehingga berubah 

bunyi menjadi tujuhna, artinya hari ketujuh sepeninggalnya. Prosesi acara ini memiliki 

maksud agar manusia yang masih hidup mendoakan kerabatnya yang telah tiada. 

d) Matang puluh (tahlilan hari keempat puluh wafat)  

Tahlilan yang diadakan pada hari keempat puluh sepeninggal individu yang diadakan 

dirumah duka dan dilaksanakan pada malam hari. Kata ‘matang puluh’ disini merupakan kata 

dasar yang berdiri sendiri, sehingga kata dasar yang mendapatkan perubahan pengucapan. 

Kata ‘matang puluh’ memiliki kata dasar yaitu papat puluh berubah bunyi menjadi patang 

puluh dalam bahasa Jawa artinya yaitu empat puluh, dalam bahasa Sunda sehingga berubah 

bunyi menjadi matang puluh yang memili arti ke empat puluh hari sepeninggalnya. Prosesi 

acara ini memiliki maksud agar manusia yang masih hidup mendoakan kerabatnya yang telah 

tiada. 

e) Natus (tahlilan seratus hari wafat) 

Tahlilan diadakan pada hari keseratus sepeninggal individu yang diadakan pada 

rumah duka dan dilaksanakan malam hari. Kata ‘natus’ merupakan kata dasar yang memiliki 

arti sendiri, sehingga mendapatkan imbuhan (N) nasal diawal pada kata tersebut. Kata ‘natus’ 

memiliki kata dasar yaitu satus, berasal dari bahasa Jawa yang artinya seratus dan 
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mendapatkan imbuhan diawal (N) nasal, sehingga berubah bunyi menjadi natus yang memili 

arti hari keseratus sepeninggalnya. Prosesi acara ini memiliki maksud agar manusia yang 

masih hidup mendoakan kerabatnya yang telah tiada. 

f) Newu (tahlilan seribu hari wafat) 

Tahlilan diadakan pada seribu hari sepeninggal individu yang diadakan dirumah duka 

dan dilaksanakan pada malam hari. Kata ‘newu’ merupakan kata dasar yang berdiri sendiri, 

sehingga mendapatkan imbuhan (N) nasal diawal pada kata tersebut. Kata ‘newu’ memiliki 

kata dasar yaitu sewu, menurut kamus bahasa Jawa artinya seribu dan mendapatkan imbuhan 

diawal (N) nasal, sehingga berubah bunyi menjadi newu yang artinya hari keseribu 

sepeninggalnya, atau bisa juga berubah menjadi nyewu dalam kamus bahasa Sunda artinya 

hari keseribu. Prosesi acara ini memiliki maksud agar manusia yang masih hidup mendoakan 

kerabatnya yang telah tiada. 

g) Mendak Taun (tahlilan satu tahun wafat) 

Tahlilan diadakan pada satu tahun sepeninggal individu yang diadakan dirumah duka 

dan dilaksanakan pada malam hari. Kata ‘mendak tahun’ merupakan kata dasar yang berdiri 

sendiri dan mendapatkan imbuhan (M) diawal pada kata tersebut. Kata ‘mendak tahun’ 

memiliki arti dasar yaitu pendak, menurut kamus bahasa Sunda artinya ketemu, sehingga 

berubah bunyi menjadi mendak tahun, arti keseluruhannya adalah ketemu tahun 

sepeninggalnya. Prosesi acara ini memiliki maksud agar manusia yang masih hidup 

mendoakan kerabatnya yang telah tiada. 

3.2   Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia pada Masyarakat Sunda 

Fungsi upacara ritual adat masyarakat Sunda dalam penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi lima medan makna. Pembagian ini berdasarkan pada waktu saat peralihan tingkat 
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yang meliputi saat manusia berada dalam kandungan, saat kelahiran, masa kanak-kanak, 

pernikahan, dan kematian. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan beberapa fungsi 

dari upacara tersebut berkaitan dengan upacara yang dilaksanakan sebagai alat pendidikan, 

upacara sebagai sarana untuk berdoa, upacara sebagai sarana pemberitahuan, dan upacara 

sebagai peringatan (pengingat). 

3.2.1   Kehamilan 

Masa kehamilan dalam adat Suda terdapat upacara sebagai berikut: (1) Upacara 

salamatan tilu bulanan; (2) Upacara salamatan lima bulanan; (3) Upacara tingkeban 

(mengandung tujuh bulan); (4) Upacara salamatan salapan bulanan; (5) Upacara reuneuh 

mundingeun (mengandung lebih dari sembilan bulan). 

A. Upacara Salamatan Tilu Bulanan (selamatan tiga bulan) 

 Upacara salamatan tilu bulanan dilakukan sebagai pemberitahuan kepada tetangga-

tetangga dan kerabat bahwa perempuan tersebut sudah benar-benar mengandung memiliki 

maksud lain, yaitu agar yang mengandung dan yang dikandungnya mulus rahayu (mendapat 

keselamatan). Selain sebagai sarana pemberitahuan, upacara tersebut berisikan doa yang 

dilantunkan dengan harapan agar dapat menjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi sang 

ibu dan bayinya.  

B. Upacara Salamatan Lima Bulanan (selamatan lima bulan) 

Upacara salamatan lima bulanan ini sengaja diselenggarkan untuk menyelamati calon 

bayi yang berada dikandungan dan juga bagi sang ibu yang mengandung telah memasuki usia 

bulan ke lima kehamilan. Dalam salamatan lima bulanan tersebut berisikan lantunan doa 

dengan harapan kandungan ibu dari bayi tersebut dapat bertahan, lalu tumbuh dengan baik 

hingga proses persalinan. 
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C. Upacara Tingkeban (selamatan tujuh bulan) 

Upacara tingkeban (upacara mengandung tujuh bulan) disebut juga babarit dilakukan 

sebagai selamatan usia kandungan menginjak tujuh bulan. Tingkeb artinya tutup yang 

maksudnya, pemberitahuan sejak upacara itu sampai empat puluh hari setelah melahirkan 

harus tutup, maksudnya adalah tidak boleh dibuka sebelum waktunya tiba. Jadi, semacam 

pemberitahuan kepada suami istri tersebut tidak boleh bercampur (tidur bersama) sampai 

empat puluh hari setelah bayi tersebut lahir. 

D. Upacara Salamatan Salapan Bulanan  (selamatan sembilan bulan) 

Upacara salamatan salapan bulanan diadakan setelah usia kandungan masuki 

sembilan bulan. Dalam upacara itu dibuat bubur lolos dengan maksud agar mendapat 

kemudahan pada waktu melahirkan, longgar seperti bubur lolos tersebut. Selain itu, ada juga 

dalam upacara tersebut menyediakan lampu kecil agar nanti anak yang dilahirkan terang 

hatinya. 

E. Upacara Reuneuh Mundingeun (hamil lebih dari sembilan bulan) 

Upacara reuneuh mundingeun, yaitu perempuan yang mengandung lebih dari 

sembilan bulan, tetapi belum melahirkan, seperti kerbau yang bunting. Upacara ini 

diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua tersebut segera melahirkan.  

Masih mengenai upacara reuneuh mundingeun, perlengkapan yang harus disediakan 

sedikit sekali, yaitu: kolotok (semacam alat yang dapat berbunyi menyerupai genta, yang 

terbuat dari kayu, yang biasanya dikalungkan pada leher kerbau), cambuk (untuk mencambuk 

binatang, yang biasanya dibawa oleh anak gembala), dan makanan sekedarnya. Kolotok yang 

biasa digantungkan pada leher kerbau mengandung makna bahwa perempuan yang hamil 
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tersebut jangan seperti kerbau yang bunting, baru melahirkan jika usia kandungannya sudah 

menginjak sebelas atau dua belas bulan.  

3.2.2   Kelahiran  

Masa kelahiran dalam adat Suda terdapat upacara sebagai berikut: (1) Upacara 

memelihara tembuni; (2) Upacara nenjrag bumi; (3) Upacara puput puseur; (4) Upacara ekah; 

(5) Upacara nurunkeun; (6) Upacara opat puluh dinten; (7) Upacara cukuran; (8) Upacara 

turun taneuh. 

A. Upacara Memelihara Tembuni (memelihara tali pusar) 

Tembuni dipandang sebagai saudara bayi karena itu tidak boleh dibuang 

sembarangan, tetapi harus diadakan upacara sewaktu menguburkannya atau 

menghanyutkannya ke sungai. Kedua cara dalam memelihara tembuni tersebut memiliki 

maksud diantara masing-masingnya, yaitu; tembuni yang dihanyutkan ke sungai maksudnya 

adalah agar anak tersebut menjadi orang yang berani mengarungi hidup, banyak pengalaman 

dan tidak picik. Sedangkan tembuni yang dikuburkan maksudnya adalah agar anak tersebut 

nantinya walaupun berada di tempat yang jauh atau merantau tidak lupa akan kampung 

halamannya. Hal tersebut dilakukan agar mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa 

serta ibu dan bayi tersebut selamat tak kurang suatu apa pun. Ada kepercayaan bahwasannya 

tembuni yang dikubur atau yang dihanyutkan ke sungai akan kembali lagi. Jadi, walaupun 

melahirkan sebanyak empat kali atau bahkan lima kali, tembuni nya masih sama. Itulah 

sebabnya mengapa ketika perempuan yang sedang hamil tersebut mengalami mengidam dan 

muntah-muntah karena waktu tersebut itulah sedang dimasuki tembuni.  

Selamatan tersebut diadakan pula menyembelih seekor ayam kemudian darahnya 

ditampung lalu dioleskan ke kening ibu dan kepala bayi dengan tujuan pengganti darah ibu 

saat melahirkan dapat menggantikannya. 
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B. Upacara Nenjrag Bumi (menginjak bumi/tempat tinggal) 

Upacara nenjrag bumi ialah memukulkan alu ke bumi sebanyak tujuh kali didekat 

bayi. Atau bisa juga dengan cara lainnya, yaitu membaringkan bayi tersebut diatas pelupuh 

(bambu yang dibelah-belah dijadikan lantai), kemudian indung beurang menghentakkan 

kakinya ke pelupuh di dekat bayi tersebut. Agar bayi tersebut kelak menjadi anak yang tidak 

mudah terkejut atau takut jika mendengar bunyi yang datang secara tiba-tiba dan 

menakutkan.  

C. Upacara Puput Puseur (lepas tali pusar) 

 Setelah bayi tersebut lepas tali pusatnya, kemudian segera diadakan selamatan. Ada 

kepercayaan bahwasannya tali pusat (tali ari-ari) termasuk saudara bayi juga dan harus 

dipelihara dengan sungguh-sungguh. Adapun saudara bayi yang tiganya lagi ialah tembuni, 

pembungkus, dan kakawah. Tali ari-ari, tembuni, pembungkus, dan kakawah tersebut biasa 

disebut dulur opat kalima pancer, yaitu empat bersaudara dan bayi tersebutlah yang menjadi 

pusatnya.  

Setelah tali pusat terlepas dari bayi tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kanjut 

kundang oleh indung beurang dan menyiapkan uang logam (uang benggol) yang ditutupi 

dengan kain yang bersih dan diletakkan pada pusat bayi tersebut dengan tujuan agar pusat 

tersebut tidak dosol atau menonjol keluar. Selain dari upacara puput puseur, dibarengkan 

dengan pemberian nama terhadap bayi tersebut lalu diakhiri dengan membagikan bubur 

merah dan bubur putih. 

D. Upacara Ekah (memotong hewan ternak) 

Upacara ekah ialah upacara menebus jiwa anak sebagai tanda terima kasih telah 

dikaruniai anak oleh Tuhan semoga kelak anak tersebut menjadi seorang yang shaleh dan 

shalehah, dapat menolong kedua orang tuanya diakherat. Upacara ekah diselenggarakan 
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setelah bayi berusia tujuh hari atau empat belas hari, namun jika belum mampu melaksanakan 

dikedua tanggal tersebut bisa juga setelah bayi berusia dua puluh satu hari atau kelipatannya. 

Dalam upacara ekah tersebut diadakan pemotongan hewan ternak, bisa kambing atau domba. 

Banyaknya jumlah kambing yang disembelih tergantung dari jenis kelamin anak tersebut, 

apabila anak tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka banyak hewan kambing yang akan 

disembelih tersebut dua ekor, namun apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, 

maka hanya satu ekor saja yang akan disembelih. Ada kepercayaan ajengan yang 

menyembelih hewan ternak untuk ekah dapat melihat beberapa gejala atau tanggara (tanda-

tanda) tentang kehidupan bayi selanjutnya. Misalnya, terlihat tanda bayi tersebut akan tinggi 

derajatnya, akan menjadi orang yang berilmu, akan menjadi orang alim, dan sebagainya. 

Hasil dari pemotongan hewan ternak tersebut kemudian dimasak dan dibagikan kepada fakir 

miskin dan sebagian untuk kerabat dan keluarga. 

E. Upcara Nurunkeun (menurunkan bayi ke halaman rumah) 

Upacara nurunkeun ialah upacara pertama kali bayi dibawa ke halaman rumah. 

Makusdnya, agar keadaan sekitar rumah dikenal oleh sang bayi sebagai pemberitahuan 

kepada tetangga bahwa sang bayi sudah dapat digendong dibawa berjalan-jalan dihalaman 

rumah. Malam hari sebelum upacara nurunkeun dilaksanakan, bayi dijaga oleh orang tua 

perempuan yang bergantian untuk memangkunya, itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga 

bayi dari gangguan hal-hal yang tidak diinginkan. 

Keesokan harinya, bayi pada saat akan memulai prosesi tersebut, bayi digendong 

dengan selendang oleh indung beurang yang memegang kanjut kundang dan pisau kecil 

tersebut turun kehalaman dan dipayungi beriringan dengan orang tua perempuan dan laki-laki 

mengelilingi kebon alas sebanyak tujuh kali lalu kemudian memberikan tanda silang diatas 

tanah dan mengambil sedikit bagian tanah yang ditandai untuk dimasukkan ke dalam kanjut 

kundang dan menyawer bayi dengan tembang-tembang seperti pengantin tujuannya adalah 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI Diah Nur Hadiati 

menebar nasehat. Setelah selesai disawer, barulah bayi tersebut dibawa masuk ke dalam 

rumah dan pada waktu itu juga anak-anak ramai berebutan mengambil makanan yang 

bergantungan di kebon alas. 

F. Upacara Opat Puluh Dinten (empat puluh hari) 

Upacara opat puluh dinten merupakan upacara penyerahan oleh indung beurang 

kepada ayah bayi. Setelah opat puluh dinten sejak melahirkan, perempuan tersebut oleh 

indung beurang diserahkan kepada suaminya karena ibu dari bayi tersebut sudah seperti sedia 

kala lagi dan apa yang hendak diperbuat oleh suaminya tidak akan dikhawatirkan. Dari 

melahirkan sampai opat puluh dinten bayi tersebut diurus oleh indung beurang dan ketika ibu 

bayi tersebut setelah tiga hari atau tujuh hari waktu melahirkan mulailah diurut (dipijat) oleh 

indung beurang. Urutan atau pijatan yang pertama dinamakan ngurut ngiabkeun. Urutan 

tersebut berfungsi sebagai pembuang segala macam penyakit, seperti; pegal, sakit tulang, dan 

sebagainya. Kira-kira tujuh hari setelah dipijat pertama, ibu bayi dipijat kembali untuk yang 

kedua. Pijatan yang kedua dinamakan ngurut netepkeun, yang berfungsi utntuk mendudukkan 

rahim ke tempat semula dan untuk pijatan yang terakhir ialah pada hari keempat puluh. 

Pijatan yang terakhir dinamakan ngurut ngarekepkeun yang fungsinya adalah untuk 

merapatkan bagian kewanitaan. Setelah opat puluh dinten tersebut, ibu bayi yang masih 

menjadi tanggung Jawab indung beurang kemudian diserahkan kepada suaminya.  

G. Upacara Cukuran (mencukur rambut) 

Upacara cukuran adalah salah satu diantara upacara dalam masa bayi yang sangat 

penting. Upacara tersebut ialah diselenggarakan dengan fungsi untuk membersihkan dan 

menyucikan rambut bayi tersebut. Upacara cukuran diselenggarakan ketika bayi tersebut 

antara setelah puput puseur sampai opat puluh dinten. Sebelum dimulainya upacara cukuran 

diawali dengan pembacaan ijab oleh ayah atau bisa juga kakek bayi tersebut akan 
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dilaksanakan upacara cukuran rambut bayi. Setelah selesai membacakan ijab, bayi berbaring 

diatas pembaringan yang terletak ditengah-tengah tamu undangan dengan dilapisi tujuh helai 

kain batik dan pada atasnya dihiasi pohon pisang yang penuh dengan benda mainan yang 

menarik perhatian anak-anak, seperti balon, burung-burungan, dan sebagainya. Setelah itu 

barulah dimulai dibacakan doa-doa dan membaca barzanzi atau bisa juga menyebutnya 

marhaba yang artinya pupujian, yaitu memuji sifat-sifat Nabi Muhammad saw dan kata-kata 

yang mengandung makna selamat datang.  

Orang yang pertama kali menggunting rambut bayi tersebut ialah anjengan kemudian 

secara bergantian sebanyak enam kali orang yang dianggap sebagai sesepuh untuk 

menggunting selanjutnya. Setiap akan menggunting rambut bayi ujung gunting harus 

dicelupkan terlebih dahulu ke air dalam bokor dengan tujuan rambut yang menempel pada 

gunting tertinggal di dalam air. Setelah tujuh orang selesai mengguting rambut bayi 

kemudian anjengan membacakan doa lalu selesailah upacara cukuran tersebut. Adapun 

rambut bayi tersebut dibuang ke sungai ada juga yang menimbang rambut tersebut dengan 

emas kemudian hasil uang dari penghitungan rambut dengan emas tersebut dibagikan kepada 

fakir miskin. Adapun uang dan perhiasan dari emas tersebut melambangkan kekayaan yang 

harus dicapai oleh anak itu ketika dewasa. 

H. Upacara Turun Taneuh (turun ke tanah) 

Upacara turun taneuh ialah upacara pertama kali bayi menjejakkan kakinya ke tanah. 

Acara ini berfungsi untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu ketika dewasa. Upacara 

turun taneuh di kebon alas berserta keluarga dan kerabat dekat, pertama-tama bayi diinjak-

injakkan kakinya oleh indung beurang ke makanan-makanan yang telah disediakan yang 

setiap ikon makanan tersebut memiliki maknanya tersendiri. Dalam pelaksanaan upacara 

tersebut semua orang tua yang hadir mengamati tingkah laku anak tersebut. Mereka 
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memperhatikan barang apa saja yang pertama kali diambil sang bayi. Barang yang diambil 

pertama oleh bayi tersebut diyakini kelak akan menjadi seperti apa yang diambilnya. 

Misalnya bayi tersebut mengambil alat musik, maka anak tersebut kelak akan menjadi 

musikus.  

3.2.4 Masa Kanak-kanak 

Masa kanak-kanak ialah antara usia 3 tahun hingga usia 12 tahun. Hal tersebut 

berdasarkan fase-fase perkembangannya. Adapun fase-fase perkembangannya ialah sebagai 

berikut: (1) Masa kanak-kanak: usia 3-5 tahun; (2) Masa usia sekolah: usia 6-12 tahun; (3) 

Masa remaja atau adolesen: usia 13-20 tahun; (4) Masa dewasa: sesudah anak tersebut dapat 

berdiiri sendiri dalam kehidupannya. Dalam masa kanak-kanak terdapat upacara sebagai 

berikut: (1) Upacara gusaran; (2) Upacara sepitan. 

A. Upacara Gusaran (meratakan gigi) 

Upacara gusaran pada zaman dahulu gigi anak perempuan diratakan dengan 

menggunakan alat yang fungsinya ialah agar anak nampak bertambah cantik. Dalam upacara 

gusaran biasanya anak perempuan tersebut ditindikkan. Telinganya ditusuk dengan jarum 

yang sudah diberi benang. Fungsi dari hal tersebut dilakukan agar telingan anak tersebut 

dapat dimasukkan benda sebagai penanda. Sebelum jarum ditusukkan ke telinga, terlebih 

dahulu jarum ditusukkan pada kunir sehingga jarum dan benangnya berwarna kuning, baru 

setelah itu ditusukkan ke telinga hingga tembus benangnya dan diikatkan menyerupai anting-

anting. Jika lubang pada telinga tersebut sudah mengering luka ditelinganya kemudian 

digantikan dengan anting-anting dari emas.  

B. Upacara Sepitan (sunat)  

Upacara sepitan ialah memotong sebagian kulit ujung kemaluannya kira-kita satu 

centimeter untuk mensucikan. Tujuan dari dilaksanakannya sepitan ialah membersihkan dan 
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membuka jalan pada kulit yang melekat padanya. Pada saat sebelum melakukan upacara 

sepitan, jika anak tersebut buang air kecil akan sedikit tersumbat oleh sebagian kulit, maka 

dengan dilakukan upacara akan membuka jalan agar lebih bersih dan tidak terjadi 

penyumbatan. 

Upacara sepitan bagi laki-laki biasanya diselenggrakan pada saat anak berusia lebih 

dari tujuh tahun atau bisa lebih dari usia tersebut. Akan tetapi, ada juga yang sudah disepitan 

saat bayi. Dua atau tiga hari sebelum anak laki-laki itu disepitan, ia diluhur. Sekujur 

tubuhnya dibalur dengan boboreh (paparem atau balur yang harum terbuat dari beras merah, 

lempuyang wangi, panglay (bangle), dan jaringao yang semuanya digiling) dengan maksud 

agar anak tersebut rileks. Kemudian anak laki-laki yang akan disepitan itu dibawa berziarah 

ke kuburan leluhurya, ke kuburan nenek moyangnya, diantar oleh seorang yang tua, 

kakeknya atau pamannya yang pandai berdoa dan beberapa teman sepermainan yang 

membawakan bunga, rampai, sabut kelapa, dan kemenyan. Hal tersebut dilakukan dengan 

maksud agar anak tersebut mengingat dan mendoa kan bagi para leluhur yang sudah 

meninggal. 

Pagi harinya didahului dengan memasang petasan atau bisa juga dengann perempuan-

perempuan yang memukul lesung dengan alu sekeras-kerasnya sehingga bergemuruh 

bunyinya yang disebut tutunggulan atau biasa menyebutnya dengan ngaleunggeuh, yaitu 

mempersilahkan datang kepada arwah leluhurnya, memberitahukan kepada para tetangga, 

dan undangan bahwa hari itulah mulai diadakan upacara sepitan. Setelah itu semua 

terlaksana, barulah di pusat anak tersebut ditaruh poko terbuat dari rempah-rempah yang 

ditumbuk khasiatnya dapat menghangatkan perut. Kemudian setelah itu, pusatnya ditutup 

dengan uang logam atau biasa menyebutnya dengan benggol yang dibalutkan pada 

pinggangnya. Setelah selesai semuanya, anak tersebut digendong dibawa ke sungai atau 
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kolam dan berendam hingga kedinginan. Setelah cukup lama berendam, sudah mulai 

kedinginan, barulah anak tersebut digendong dan pulang kerumah, lalu didudukkan di atas 

dulang (alat yang terbuat dari kayu tempat mendinginkan nasi), atau pada zaman sekarang 

anak tersebut didudukkan diatas pangkuan seorang pria yang kuat menahan gerakan anak 

sewaktu disepitan.  

Bersamaan dengan selesainya anak itu disepitan, dibunyikanlah tetabuhan sekeras-

kerasnya seperti kendang penca, lesung dipukul dengan alu sekeras-kerasnya sehingga 

bergemuruh bunyinya. Kemudian para hadirin berteriak-teriak gembira dan berseru “selamat, 

selamat, selamat!”. Orang yang memegang ayam jantan segera menyebelihnya sebagai bela. 

Kegaduhan dibuat sedemikian rupa dan pada waktu anak akan disepitan sambil dibacakan 

asrakal (puji-pujian pada Tuhan Yang Maha Esa). Ayam atau kambing yang disembelih 

tersebut sebagai bela itu kemudian dibagikan untuk bengkong dan orang yang membantu 

serta yang datang dalam prosesi tersebut. Menyembelih ayam atau kambing tersebut sebagai 

bela melambangkan agar rasa sakit waktu disepitan berpindah kepada binatang itu. Demikian 

pula dengan tetabuhan dibunyikan mengandung makna agar perhatian anak beralih kepada 

bunyi-bunyian yang keras dan tidak karuan sehingga ia lupa bahwa ia sedang disepitan. 

3.2.4   Pernikahan 

Berikut ini adalah pembahasan apa saja upacara ritual daur hidup manusia pada 

masyarakat Sunda yang termasuk dalam prosesi upacara pernikahan. Menurut penelitian 

sistem pemilihan jodoh di Jawa Barat memang tidak terikat sistem tertentu. Sebelum 

menentukan seseorang untuk diambil menjadi calon menantu, terlebih dahulu diadakan 

penyelidikan dari kedua belah pihak. Untuk mengetahui makna baik, maka perlu terlebih 

dahulu mengetahui sistem nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah tersebut. Daerah 

pedesaan yang kuat kehidupan agamanya, faktor orientasi agama memainkan peranan yang 
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penting. Pada umumnya daerah pedalaman telah dikenal moralitas perkawinan yang dapat 

dilihat dari bahasa dan pepetah. Daerah Pasundan misalnya, “lampu nyiar jodo kudu 

kapupus”. Artinya, kalau mencari jodoh, harus kepada orang yang sesuai dalam segalanya, 

baik berupa kekayaan maupun keturunannya. Atau, “lamun nyiar jodo, kudu kanu sawaja 

sabeusi”. Artinya, mencari jodoh itu harus mencari yang sesuai dan cocok segala hal.  

A. Neundeun Omong (menyimpan omongan)  

Di tanah Pasundan, perburuan jodoh ini bisa dilakukan oleh si muda-mudi itu sendiri 

atau pihak keluarga mereka. Di beberapa kota di daerah Jawa Barat ada waktu-waktu tertentu 

yang memungkinkan terwujudkannya pertemuan diantara muda-mudi tersebut. Misalnya, di 

daerah Indramayu disaat-saat bulan purnama tiba. Berbeda lagi dengan di daerah Karawang 

dan Ciamis, pertemuan tersebut dilakukan pada saat seusai masa panen padi tiba, di kota 

tersebut muda-mudi berkumpul untuk saling mengenal, mendekatkan diri dan siapa tau suatu 

saat bisa menjadi pasangan hidup. Sebagian lain ada yang masih meggunakan kebiasaan 

lama, yaitu lewat kedua orang tua mereka. Apabila anak gadis tersebut belum bertunangan 

dan kedua orang tuanya setuju atas usul kedua orang tua pemuda itu, maka perembukan itu 

dinamakan neundeun omong yang artinya menaruh perkataan. Antara neundeun omong 

dengan nyeureuhan (melamar) terjadi amat-mengamati secara cermat.  

Di daerah tanah Pasundan zaman dulu, hampir setiap orang tua yang memiliki anak 

yang sudah beranjak dewasa nalingakeun (mengamati) pasangan gadis dan pemuda yang 

mana pantas menjadi calon pasangan hidup anak-anak mereka. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk mendapatkan menantu yang prima, sehingga mereka perlu mengadakan penelitian yang 

mendalam tentang bibit, bobot, dan bebet bagi calon menantu tersebut. Sekiranya terdapat 

kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilakukan pinangan. 
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B. Ngalamar atau nyeureuhan (lamaran) 

Acara nyeureuhan, narosan atau lamaran adalah kelanjutan dari neundeun omong 

atau masa penjajakan yang dilakukan pihak orang tua laki-laki. Lamaran ini adalah awal 

kesepakatan untuk menjalin hubngan lebih jauh lagi. Saat inilah kedua keluarga besar yang 

akan saling berbesanan itu untuk pertama kali bersilahturahmi secara formal.  

Beberapa daerah di Jawa Barat seperti daerah Sigaranten, Sukabumi, dalam rangkaian 

upacara lamaran ini ada sebuah acara yang unik. Sebelum memasuki rumah, salah seorang 

atau beberapa orang wakil calon pengantin wanita maupun pria melakukan adu kekuatan. 

Mereka terlibat adu kekuatan seperti bersilat beberapa saat, yang kemudian diakhiri dengan 

jabat tangan kedua belah pihak yang baru saja melakukan baku hantam. Sebagai upacara 

simbolis untuk meraih sesuatu seseorang harus berusaha, walau dengan baku hantam 

sekalipun. 

C. Siraman (memandikan ke calon pengantin) 

Secara kasat mata siraman ini artinya memandikan. Tetapi, di balik itu ada beberapa 

makna yang terkandung didalamnya. Secara filosofis, siraman itu dimaksudkan sebagai 

upaya penyucian diri lahir batin sebelum memasuki mahligai perkawinan. Upacara siraman 

ini juga merupakan kesempatan bagi si anak untuk memohon doa restu kepada kedua orang 

tua maupun para sesepuh. Tujuannya ialah agar dalam mengarungi hidup baru nanti ia 

mendapatkan restu dan limpahan kebaikan dari mereka. Karena merupakan simbol penyucian 

diri, maka sebelum upacara siraman biasanya diselenggarakan pengajian terlebih dahulu.  

a) Ngaras (mencuci kaki orang tua) 

Ngaras (mencuci kaki orang tua). Ngaras adalah upacara yang dilakukan sebelum 

CPW/CPP melaksanakan upacara siraman. Upacara tersebut dilakukan sebagai ungkapan 

rasa sayang dan hormat seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sesuai dengan hadist Nabi 

bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah SWT, maka dengan upacara ini kedua mempelai 
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diharapkan semakin hormat dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Secara harfiah 

ngaras berarti membersihkan kaki kedu orang tua. Makna yang lebih dalam upacara ini 

adalah harapan agar CPW/CPP bisa menjalani kehidupan rumah tangga seperti kedua orang 

tuanya yang akan hidup rukun, damai, dan bahagia hingga kakek-nenek.  

Seperti halnya upacara siraman, yang diharapkan hadir dalam upacara ini adalah 

kedua orang tua calon mempelai, saudara sekandung, kakek-nenek, keluarga besar kedua 

orang tua calon mempelai, serta tamu undangan khusus. Sesuai jumlah undangan yang ada, 

posisi ngaras ini sebaiknya disesuaikan dengan keadaan rumah. Kedua orang tua biasanya 

duduk dikursi sementara dibawahnya sudah disiapkan air kembang didalam bokor atau panci. 

CPW/CPP duduk dihadapan kedua orang tua. Dengan bimbingan pimpinan ngaras 

CPW/CPP pertama kali membasuh kaki ibunya baru kemudian ayahandanya.  

b) Pengajian  

Idealnya, rangkaian acara yang pegajian ini dimulai usai sholat dhuhur. Disinilah 

batin si calon pengantin digembleng agar mampu menjalankan bahtera keluaga dengan baik 

sesuai yang digariskan agama.  

c) Ngecagkeun aisan (melepaskan gendongan) 

Upacara ngecagkeun aisan artinya melepaskan gendongan. Secara simbolis inilah 

gendongan terakhir seorang ibu. Maknanya, selama ini anak tersebut selalu dalam gendongan 

atau dalam tanggung Jawab orang tua, mulai saat itulah orang tua akan mulai melepaskan 

tanggung Jawabnya sebagai orang tua kepada putrinya yang akan segera memasuki pintu 

gerbang rumah tangga. Tak lama lagi sang putrinya akan dinikahkan dan dipasrahkan kepada 

suaminya yang secara otomatis akan mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya.  

d) Ngeningan  (mengerik) 

Usai menjalani upacara siraman biasanya calon pengantin melakukan mandi 

sungguhan sendiri dan kemudian mengeringkan rambut. Setelah itu barulah ia dirias perias 
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pengantin. Sebelum wajahnya dirias, rambut CPW harus dikerik dibagian depan dan 

samping. Setelah prosesi ngeningan selesai, kemudian ia mengenakan busana untuk nantinya 

mengikuti upacara seserahan yang dilanjutkan dengan upacara ngeyeuk seureuh pada malam 

harinya, atau langsung setelah upacara seserahan berlangsung. 

D. Seserahan (memberikan bingkisan sebagai simbol) 

Upacara seserahan ini adalah kelanjutan lamaran yang telah berlangsung beberapa 

minggu atau bulan sebelum seserahan itu berlangsung. Pada saat itu pihak keluarga CPP 

secara simbolis menyerahkan CPP dengan peralatan/perlengkapan mawakeun yang nantinya 

akan dipakai oleh CPP saat pesta perkawinan mereka berlangsung. Seserahan atau seren 

sumereen adalah upacara pranikah yang dilakukan sebagai pemantapan dan tindak lanjut dari 

tahapan lamaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak keluarga CPP ke rumah 

keluarga CPW.  

Dalam acara ini pihak keluarga CPP meyerahkan calon mempelai pria untuk nantinya 

bisa dinikahkan dengan CPW. Disinilah ke khasan rangkaian tata upacara perkawinan adat 

Sunda. Dalam acara seserahan ini, keluarga CPP menyerahkan beberapa bingkisan yang 

besar-kecil maupun banyak-sedikitnya tergantung pada kemampuan atau kesepakatan 

masing-masing keluarga. Tetapi ada aturan baku yang selama ini selalu menjadi acuan para 

calon pengantin adat Sunda, yakni; (Parawanten untuk mengisi dongdang) Antara lain (1) 

Buah-buahan, seperti 1 cau saturuy (pisang raja bulu dengan tandannya), anggur, salak, 

sawo, nanas, bengkoang, dan sebagainya; (2) Hampangan (kue-kue kering) dn kue basah 

(bubur beureum/merah-bubur bodas (putih), puncak manik & kulub endog (nasi tumpeng 

kecil + telur ayam matang), dan sebagainya ); (3) Bahan lauk : daging sapi, ayam hidup. Ikan 

mas hidup, dan sebagainya; (4) Bumbu dapur komplit (gula merah yang masih pakai daun 

aren, garam, bawang merah & putih, dan sebagainya); (5) Kelapa hijau (kelapa santan); (6) 

Beubeutian (singkong lengkap dengan pohonnya); (7) Pare ranggeuyan (padi yang lengkap 
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dengan gagangnya); (8) Lemarguh (sirih pinang lengkap; (9) Tembakau, dan sebagainya); 

(10) Seureuh ranggeuyan  (sirih dengan tangkainya); (11) Jambe (pinang) tua; (12) Jambe 

(pinang) merah; (13) Mayang jambe (bunga pinang); (14) Waluh gede (labu kuning besar); 

(15) Kaci (kain putih) dua centimeter; (16) Alat-alat jahit seperti : jarum, benang, benang 

kanjeh, dan sebagainya; (17) Alat sawer, kendi kecil, dan cobek lengkap dengan cowet 

(ulekan) kecil; (18) Uang receh; (19) Beras dan kunyit sekitar satu genggam; (20) Serbet; 

(21) Elekan, harupat (lidi enau), dan papan kecil ukuran 10x15 centimeter; (22) Lumpang 

dan alu kecil; (23) Bedog (golok),  pisau, dan  talenan; (24) Telur ayam kampung; (25) 

Rujakeun (alat sesaji). 

E. Ngeuyeuk sereuh (meratakan sirih/pendidikan seks) 

Ngeuyeuk sereuh berasal dari kata ‘paheuyeuk-heuyuk jeng beubeureuh’ (bekerjasama 

dengan pacar). Maksudnya, seperti apa pun badai kehidupan kedua calon mempelai ini tetap 

lengket terus sampai tua. Ada yang mengatakan bahwa ngeuyeuk berasal dari kata 

‘ngaheyeuk’, yang artinya mengurus atau menyelenggarakan. Misalnya, ngaheuyeuk nagara 

mengurus negara. Ngeuyeuk juga bisa diartikan bergandeng-gandeng. Maksudnya, jalin 

kerjasama yang baik agar pekerjaan itu bisa selesai dengan baik. Jadi maksud dari upacara 

ngeuyeuk sereuh itu sendiri adalah menyusun sirih agar bisa tersusun dengan rapi. Selain 

bersilahturrahmi, makna yang terkandung dalam upacara ngeuyeuk neureuh ini adalah untuk 

saling mendekatkan kedua keluarga besar. Acara utama ngeuyeuk Seureuh ini adalah 

memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dengan bahasa-bahasa simbol, sesuai 

peralatan ngeuyeuk seureuh yang tersedia. 

F. Akad nikah 

Inilah salah satu saat-saat terpenting dalam perjalanan hidup manusia, karena sejak 

saat itulah kedua sejoli dianggap sebagai manusia utuh yang memiliki hak penuh sebagai 

warga masyarakat. Ditinjau dari segi agama, upacara ijab kabul adalah peristiwa yang wajib 
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dilakukan bagi mereka yang ingin berumah tangga.agama apapun tidak mengizinkan 

umatnya hidup bersuami isteri seperti kumpul kebo. Sebagai upacara yang sangat religius, 

acara ini berlangsung secara khidmat, khusuk, dan terpelihara. Dalam agama Islam, 

khususnya upacara ijab kabul, orang yang memenuhi syarat menjadi wali nikah adalah calon 

wali berakal sehat, orang merdeka (bukan orang bayaran), seorang muslim dewasa, pria dan 

berakhlak baik.   

G. Munjungan atau Sungkeman (menghormati kepada yang lebih tua) 

Munjungan atau sungkeman merupakan salah satu prosesi dalam upacara adat 

pernikahan dimana kedua mempelai tersebut melakukan sungkem kepada kedua orang tua 

baik orang tua dari pihak wanita dan juga pihak lelakinya dengan tujuan untuk memohon doa 

restu. 

H. Upacara Saweran (berbagi rejeki) 

Upacara nyawer atau yang biasa sering kita dengar dengan istilah saweran ialah 

merupakan salah satu prosesi pesta perkawinan dengan menaburkan beras bercampur uang 

logam sambil melantunkan berbagai petuah bagi sang pengantin tersebut.  Asal kata ‘nyawer’ 

adalah awer. Ibarat seember benda cair, benda ini bisa di uwar-awer (tebar-tebar) dengan 

mudah. Jadi, secara fisik arti nyawer tersebut adalah menebar-nebar tetapi dibalik itu, kata 

nyawer memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menebar nasehat.  

I. Upacara Meuleum Harupat (membakar lidi sebagai simbol) 

Upacara meuleum harupat merupakan salah satu prosesi dari upacara pernikahan adat 

pada masyarakat Sunda. Dalam pernikahan tersebut kedua pengantin melakukan beberapa 

kegiatan ritual, yaitu pengantin pria memegang batang harupat atau biasa kita menyebutnya 

dengan lidi, harupat adalah bahan utama yang digunakan dalam prosesi meuleun harupat, 

meuleum yang artinya membakar, harupat adalah bagian dari tumbuhan aren, kemudian 
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pengantin wanitanya membakar dengan lilin sampai menyala. Harupat yang telah menyala 

tersebut kemudian dimasukkan kedalam kendi yang dipegang mempelai wanita. Diangkat 

kembali dan kemudian dipatahkan lalu dibuang jauh-jauh. Maksud dari prosesi tersebut 

adalah nasehat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan 

persoalan dalam rumah tangga. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk 

mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami memanas dan emosi 

sehingga nyaman kembali. 

J. Upacara Nincak Endog (menginjak telur) 

Upacara nincak endog atau nama lainnya adalah upacara injak telur merupakan 

rangkaian dari upacara prosesi pernikahan yang dilakukan setelah meuleum harupat. Telur 

disini adalah merupakan lambang segala awal kehidupan dari telurlah nantinya akan muncul 

daging, darah, dan kemudian menjadi bernyawa. Lebih jauh lagi, telur juga lah yang menjadi 

simbol kesuburan atau yang lebih khusus lagi adalah sebagai lambang keperawanan. Sebagai 

lambang awal kehidupan tersebutlah, maka kedua orang tua harus senantiasa berusaha 

menjaganya. Telur tersebut harus dijaga jangan sampai pecah atau berantakan sebelum 

saatnya menetas. Bagi seorang gadis, buah keperawanan haruslah selalu dijaga. Disaat ia 

berhasil mendapatkan pasangan yang sesuai, baru hal yang paling berharga dari tubuhnya itu 

dipasrahkan secara utuh. Pada saat upacara nincak endog yang dilakukan oleh pengantin pria, 

pada saat itulah keperawanan pengantin wanita sudah menjadi tanggung jawab suaminya. 

K. Upacara Buka Pintu (membuka pintu) 

Bagi siapa pun yang ingin bertmu ke rumah orang, mereka tentu harus mengetuk 

pintu atau memberi salam terlebiih dahulu. Filosofi inilah yang keudian diterapkan dalam 

upacara perkawianan ada Sunda.  
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L. Upacara Huap Lingkung (saling menyuapi makanan) 

Upacara huap lingkung disini juga merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan 

Sunda yang mana kedua belah mempelai duduk bersanding saling menyuapi. Acara ini 

dijadikan sebagai simbol agar keduanya berbagi rejeki secara adil. Dahulunya acara ini 

dimaksudkan untuk lebih mengakrabkan kedua mempelai pengantin yang umumnya belum 

saling mengenal sebelumnya.  

M. Upacara Ngaleupaskeun Japati (melepaskan merpati) 

Upacara ngaleupaskeun japati juga merupakan salah satu prosesi dalam upacara 

pernikahan dalam adat Sunda. Ngaleupaskeun japati artinya sudah melepaskan merpati. Pada 

masyarakat Sunda merpati adalah lambang dari kebiasaan positif umumnya selalu hidup 

rukun dan harapannya dengan diadakannya prosesi tersebut bisa seperti merpati yang hidup 

rukun. 

3.2.4 Kematian 

Berikut ini adalah pembahasan mengenai istilah-istilah upacara ritual daur hidup 

manusia pada masyarakat Sunda yang termasuk dalam prosesi upacara kematian. 

A. Ngemandian Mayit (memandikan mayat) 

Ngemandian mayit merupakan salah satu kewajiban dari runtutan prosesi kematian. 

Ngemandian mayit disini adalah memandikan mayit tersebut oleh anggota keluarga yang 

ditinggalkan untuk selama-lamanya dan yang terakhir kalinya memandikannya sebelum 

dilaksanakan prosesi selanjutnya, yaitu mengkafani. Ngemandian mayit tersebut sama halnya 

dengan mandi seperti biasanya, hal yang membedakan ialah siapa yang memandikan. Kalau 

normalnya, manusia mandi dengan melaksanakanya secara mandiri, sedangkan setelah roh 
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meninggalkan raga, maka hal tersebut tidaklah mungkin bisa dilakukan. Orang disekitarnya 

lah yang akan memandikannya.  

B. Ngaboehan (mengkafani mayat) 

Ngaboehan juga merupakan salah satu kewajiban dari runtutan prosesi upacara adat 

kematian. Ngaboehan adalah prosesi mengkafani mayit yang telah dimandikan kemudian 

dibungkus dengan kain berwarna putih sebelum disolatkan dan dikuburkan.   

C. Nyolatkan (menyolatkan mayat) 

Nyolatkan juga termasuk dalam prosesi wajib dalam pelaksanaan upacara untuk 

kematian. Kegiatan nyolatkan disini adalah mendoakan mayit tersebut sebelum akan 

dikuburkan. Nyolatkan tersebut dilaksanakan sebanyak dua rakaat dengan berjamaah tanpa 

ada rukuk dan sujut. Maksud dari nyolatkan tersebut adalah mendoakan mayit untuk yang 

terakhir kalinya sebelum mayit tersebut dikebumikan dan mendoakan mayit tersebut agar 

diampuni atas segala dosa yang telah dilakukan semalama didunia. 

D. Nguburkeun (menguburkan mayat) 

Nguburkeun adalah prosesi terakhir perawatan bagi mayit yang mana mayit tersebut 

dikebumikan diperistirahatan terakhir (dimakamkan). Prosesi nguburkeun ini dilakukan oleh 

keluarga dan beberapa kerabat yang datang untuk menyaksikan mayit yang terakhir kalinya 

sebelum dikebumikan.  

E. Nyusur Taneuh (kebali ke tanah/mendoakan) 

Nyusur taneuh dan tahlilan adalah pembacaa doa dan dzikir kepada Allah SWT agar 

arwah yang baru meninggal tersebut diampuni segala dosa yang telah diperbuatnya dan 
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diterima amal ibadahnya. Selain itu, mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah 

dan beriman dalam menghadapi cobaan kematian tersebut.  

  a) Poena (hari pertama wafatnya) 

Tahlilan pada hari pertama sepeninggal mayit tersebut. Biasanya tahlilan hari pertama 

dan hari seterusnya diadakan dirumah duka dan dilaksanakan pada malam hari. 

  b) Tiluna (tahlilan tiga hari wafat) 

Tahlilan yang diadakan pada hari ketiga sepeninggal mayit yang diadakan dirumah 

duka dan dilaksanakan pada malam hari. 

 c) Tujuhna (tahlilan hari ketujuh wafat) 

Tahlilan yang diadakan pada hari ketujuh sepeninggal mayit yang diadakan dirumah 

duka dan dilaksanakan pada malam hari. 

 d) Matang Puluh (tahlilan hari keempat puluh wafat) 

Tahlilan yang diadakan pada hari ke empat puluh sepeninggal mayit yang diadakan 

dirumah duka dan dilaksanakan pada malam hari. 

e) Natus (tahlilan seratus hari wafat) 

Tahlilan yang diadakan pada hari ke seratus sepeninggal mayit yang diadakan 

dirumah duka dan dilaksanakan pada malam hari. 

       f) Newu (tahlilan seribu hari wafat) 

Tahlilan yang diadakan pada seribu hari sepeninggal mayit yang diadakan dirumah 

duka dan dilaksanakan pada malam hari. 
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       g) Mendak Taun (tahlilan satu tahun wafat) 

Tahlilan yang diadakan pada satu tahun sepeninggal mayit yang diadakan dirumah 

duka dan dilaksanakan pada malam hari.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh budaya dan bahasa Sunda yang saat ini tetap 

bertahan. Sebagai penulis ada kesadaran diri ingin berkontribusi secara langsung dalam 

mempertahankan budaya yang ada. Seperti kata pepatah bangsa yang hebat adalah bangsa 

yang menghargai budayanya.  

Berdasarkan pembahasan pada bab tiga diketahui bahwa upacara daur hidup terdiri 

atas beberapa tahapan, yaitu; (1) upacara masa kehamilan yang meliputi: Salamatan tilu 

bulanan. Kata ‘salamatan’ artinya keselamatan berimbuhan (-an), sedangkan kata ‘tilu 

bulanan’ artinya tiga bulan berimbuhan (-an) diakhir. Salamatan lima bulanan. Kata 

‘salamatan’ artinya keselamatan berimbuhan (-an), sedangkan kata ‘lima bulanan’ artinya 

lima bulan berimbuhan (-an) diakhir. Tingkeban. Kata ‘tingkeban’ artinya tutup, tidak boleh 

dibuka sebelum waktunya tiba dan berimbuhan (-an) diakhir. Salamatan sembilan bulan. 

Kata ‘salamatan’ artinya keselamatan berimbuhan (-an) diakhir, sedangkan ‘salapan 

bulanan’ tersebut memiliki arti sembilan bulan berimbuhan (-an) dikahir. Reuneuh 

mundingeun.  Kata ‘Reuneuh’ artinya mengandung atau hamil sedangkan kata ‘munding’ 

adalah seekor hewan kerbau dan berimbuhan (-eun) diakhir. 

(2) Upacara masa kelahiran yang meliputi: Upacara memelihara tembuni. Artinya 

memelihara anak kembarannya. Upacara nenjrag bumi. Kata ‘nenjrag’ artinya menginjakkan 

kaki ketanah (keluar rumah). Upacara puput puseur.  Kata ‘puput’ memiliki arti lepas dan 

kata ‘puseur’ memiliki arti tali ari-ari. Kata ‘puput’ dan kata ‘puseur’ disini merupakan kata 

dasar dan tidak disertakan imbuhan diawal atau diakhir. Upacara ekah. Kata ‘ekah’ berasal 
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dari bahasa Arab aqiqatun yang artinya anak kandung, sedangkan kata ‘ekah’ menurut kamus 

bahasa Sunda artinya akekah atau ekah. Upacara nurunkeun. Kata ‘nurunkeun’ artinya 

menurunkan bayi pertama kalinya dan beimbuhan diakhir (-an). Upacara opat puluh dinten, 

artinya empat puluh hari. Upacara cukuran. Kata ‘cukuran’ artinya memotong, merupakan 

kata dasar yang mendapatkan imbuhan diakhir (-an). Upacara turun taneuh. Kata ‘turun’ dan 

‘taneuh’ artinya bayi pertama kali menginjakkan kakinya ditanah. 

(3) Upacara masak kanak-kanak yang meliputi: Upacara gusaran. Kata ‘gusaran’ 

artinya meratakan atau memotong gigi dan mendapatkan imbuhan diakhir (–an). Upacara 

sepitan. Kata ‘sepitan’ atau ‘sunatan’ artinya menarik kulit depan alat vital dan 

mendapatkkan imbuhan diakhir (–an). 

(4) Upacara pernikahan yang meliputi: Nendeun omong.  Kata ‘neundeun omong’ 

artinya menyimpan omongan dan perkatan dan mendapatkan imbuhan (N) nasal diawal. 

Ngalamar. Kata ‘nyeureuhan’ artinya melamar dan berimbuhan di awal (ng-), Siraman.  Kata 

‘siraman’ artinya mandi dan berimbuhan diakhiran (–an). Ngaras. Kata ‘ngaras’ berarti 

membersihkan kaki kedua orang tua. Pengajian. Pengajian yang artinya doa bersama. 

Ngecagkeun aisan. Kata ‘ngecakeun aisan’ artinya melepaskan gendongan. Ngeningan. Kata 

‘ngeningan’ artinya mengerik. Seserahan. Kata ‘seserahan’ artinya adalah menyerahkan dan 

mendapatkan imbuhan diawal (se-) dan mendapatkan imbuhan (–an) diakhir. Ngeuyeuk 

seureuh. Kata ‘ngeuyeuk’ berasal dari kata ‘ngaheyeuk’, yang artinya mengurus atau 

menyelenggarakan. Munjungan.  Kata ‘munjungan’ artinya muja atau hormat dan 

mendapatkan imbuhan diakhir (-an). Saweran.  Kata ‘nyawer’ artinya menaburkan beras 

dicampur uang logam dan mendapatkan imbuhan diakhir (-an). Meuleum harupat. Kata 

‘meuleum harupat´ artinya membakar harupat. Nincak endog. Kata ‘nincak’ artinya 

menginjak telur berimbuhan diawal (N) nasal. Buka pintu. Kata ‘buka pintu’ artinya 

pengantin pria terlebih dahulu mengetuk pintu tempat pengantin wanita berada. Huap 
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lingkung. Kata ‘huap’ dan ‘lingkung’ artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. 

Ngaleupaskeun japati. Upacara ngaleupaskeun japati artinya melepaskan merpati 

berimbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-keun).  

(5) upacara kamatian yang meliputi: Ngemandian.  Kata ‘ngemandian’ artinya 

memandikan mayit berimbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-an). Ngaboehan.  Kata 

‘ngaboehan’ artinya mengkafani mayit berimbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-an). 

Nyolatkan.  Kata ‘nyolatkan’ artinya menyolatkan mayit berimbuhan diawal (Ny-) dan 

imbuhan diakhir (-an). Nguurkeun. Kata ‘nguburkeun’ artinya memakamkan mayit 

berimbuhan diawal (Ng-) dan imbuhan diakhir (-keun). Nyusur taneuh.  Kata ‘nyususur 

tanah’ artinya pembacaan doa dan dzikir agar arwahnya diterima Allah SWT berimbuhan 

diawal (Ny-). 

Bentuk dan makna upacara ritual daur hidup manusia pada masyarakat Sunda 

memiliki keberagaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap prosesinya, bentuk 

dan fungsinya memiliki ciri khasnya tersendiri yang saling membedakan, namun makna yang 

ingin disampaikan intinya sama yaitu memohon kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

selain itu faktor kebudayaan merupakan keseluruhan yang alamiah yang dipercaya oleh suku 

tertentu untuk manusia demi memenuhi kebutuhannya. Sedangkan fungsi dari upacara daur 

hidup manusia pada masyarakat Sunda juga memiliki keberagaman, yaitu: (1) fungsi upacara 

tersebut berkaitan dengan upacara yang dilaksanakan sebagai alat pendidikan; (2) upacara 

sebagai sarana untuk berdoa; (3) upacara sebagai sarana pemberitahuan; dan (4) upacara 

sebagai peringatan (pengingat). 

4.2 Saran  

 Seiring berkembangnya budaya di dalam sebuah masyarakat, pelestarian budaya pun 

semakin tarik menarik. Dapat dilihat dari mana yang lebih mudah, maka lebih dipilih. 
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Dahulunya, serangkaian prosesi yang lebih padat tersebut memiliki maknanya yang jauh 

lebih mendalam, namun bukan berarti memadatkan prosesi akan merubah maknanya, 

melainkan sedikit mengikis kebudayaan tersebut. Padahal serangkaian prosesi yang panjang 

tersebut merupakan salah satu budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu 

yang perlu dilestarikan agar tidak punah dan tergerus seiring perkembangan zaman.  

Bagi siapapun yang membaca skripsi ini diharapkan mampu memberikan referensi 

budaya Sunda. Lebih baik lagi apabila menggunakannya, disarankan agar penelitian prosesi 

upacara ini, khususnya mengenai daur hidup manusia dapat dikembangkan lebih lanjut 

karena masih terdapat banyak prosesi dari suku Sunda dan suku lainnya yang perlu dikaji dan 

dilestarikan.     
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1. Upacara 

salamatan tilu 

bulanan 

Upacara yang 

diadakan usia 

kandungan 

memasuki tiga 

bulan. 

Upacara yang 

dilakukan sebagai 

pemberitahuan 

kepada tetangga 

dan kerabat 

bahwa perempuan 

tersebut sedang 

mengandung. 

Nasi wuduk, 

telur rebus yang 

telah dikupas 

kulitnya, bubur 

putih, bubur 

merah, minyak 

kelapa, dan air di 

dalam kendi 

2. Upacara 

salamatan lima 

bulanan 

Upacara yang 

diadakan usia 

kandungan 

memasuki lima 

bulan. 

Upacara yang 

dilakukan sebagai 

pemberitahuan 

kepada tetangga 

dan kerabat 

bahwa perempuan 

tersebut sedang 

mengandung 

Nasi wuduk, 

telur rebus yang 

telah dikupas 

kulitnya, bubur 

putih, bubur 

merah, minyak 

kelapa, air di 

dalam kendi, 

makanan kecil 

seperti wajid, 

rangginang, 

opak, dan yang 

rasanya manis-
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manis. 

3. Upacara 

tingkeban 

Upacara tujuh 

bulanan 

Upacara 

peringatan. 

Tingkeb artinya 

tutup. Sejak saat 

itulah sampai 

empat puluh hari 

setelah 

melahirkan harus 

tutup tidak boleh 

dibuka sebelum 

waktunya tiba. 

(dilarang 

bercampur suami 

isteri) 

Makanan yang 

terdiri dari tujuh 

macam umbi-

umbian, pepes 

ikan peda, kain 

panjang tujuh 

helai, 

jajambaran, 

kelapa gading, 

jarum tujuh 

batang, 

tempayang besar 

berisi air, samak 

walimi, dan 

seekor ayam. 

4. Upacara 

salapan 

bulanan 

Upacara yang 

diselenggarakan 

menginjak usia 

kandungan 

Sembilan bulan. 

Salamatan agar 

yang mengandung 

mendapat 

kemudahan ada 

saat melahirkan. 

Perlengkapan 

melahirkan 

(jarian), minyak 

wijen dalam 

botol kecil, dan 

air dalam bokor. 

5. Upacara 

reuneuh 

mundingeun 

upacara yang 

diselenggarakan 

pada saat 

Agar ibu tersebut 

segera 

melahirkan. 

Kolotok, cambuk, 

dan makanan 

sekedarnya. 
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kehamilan 

melebihi 

Sembilan bulan. 

Kelahiran 

1. Upacara 

memelihara 

tembuni 

Upacara 

memelihara 

tembuni. 

Upacara yang 

diselenggarakan 

dengan maksud 

memelihara 

tembuni bayi 

yang baru saja 

melahirkan. 

Garam, asam, 

pendil, sebatang 

bambu kecil 

(sebagai lubang 

udara), dan 

pelita. 

2. Upacara 

nenjrag bumi 

Memukulkan 

alu ke bumi 

Upacara tersebut 

diadakan agar 

bayi tidak mudah 

terkejut apabila 

mendengar suara 

yang keras dan 

mengagetkan. 

Saringan dan 

tempat bayi 

dibaringkan. 

3. Upacara puput 

puseur 

Upacara yang 

didakan setelah 

bayi terlepas 

dengan tali 

pusatnya. 

Kepercayaan 

bahwa talu pusat 

termasuk saudara 

bayi sehingga 

harus diadakan 

salamatan. 

Makanan 

sekedarnya, uang 

logam (untuk 

menutup 

pusatnya).  

4. Upacara ekah Upacara Salamatan rasa Hewan ternak 
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penebus jiwa 

bayi. 

syukur karena 

telah diberi 

amanah anak oleh 

Tuhan Yang 

Maha Esa. 

domba atau bisa 

juga kambing. 

(laki-laki 

sebanyak 2 ekor, 

jika perempuan, 

maka 1 ekor). 

5. Upacara 

nurunkeun 

Upacara 

pertama kali 

bayi dibawa 

kehalaman 

rumah 

Pemberitahuan 

kepada tetangga 

dan kerabat 

bahwa bayi 

tersebut sudah 

bisa diajak jalan-

jalan keluar 

rumah. 

Kebon alas yang 

dihias 

sedemikian rupa 

sehingga 

menyerupai 

hutan. 

6. Upacara opat 

puluh hari 

Upacara yang 

dilaksanakan 

pada saat hari 

ke-40 setelah 

melahirkan. 

Upacara 

penyerahan ibu 

dan bayi kepada 

suami dari indung 

beurang yang 

selama ini 

merawat 

keduanya. 

Air dalam 

bejana, mayang 

pinang, pahinum 

(jamu yang 

terbuat dari 

campuran 

bermacam-

macam kulit 

kayu yang telah 

dikeringkan), 

anak ayam 
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seekor untuk 

hayam huripnya. 

7. Upacara 

cukuran 

Upacara 

memotong 

rambut bayi. 

Membersihkan 

dan menyucikan 

rambut bayi.  

Kain panjang, 

gunting yang 

dihiasi perhiasan 

dari emas, dan 

uang ringgitan. 

8. Upacara turun 

taneuh 

Upacara 

pertama kali 

bayi 

menjejakkan 

kakinya 

ketanah. 

Untuk 

mengetahui 

tanda-tanda akan 

menjadi apakah 

anak tersebut 

kelak. 

Kain sehelai, 

perhiasan dari 

emas, dan uang 

yang terdiri atas 

lembaran ratusan 

atau ribuan 

beberapa lembar. 

Upacara masa kanak-kanak 

1. Gusaran Meratakan gigi 

anak. 

Untuk menambah 

terlihat cantik 

anak tersebut. 

Makanan, uang 

logam ringgitan 

atau perakan, air 

bunga tujuh 

macam dalam 

bokor, dan air 

kelapa muda. 

2. Sepitan  Memotong 

bagian ujung 

alat vitalnya. 

Membersihkan 

dari najis yang 

melekat padanya. 

Makanan pakaian 

khusus anak 

disepitan, obor, 
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ayam jantan, 

membuat 

balandongan 

(bangsal) untuk 

memasak dan 

para tamu. 

Pernikahan  

1. Neundeun 

omong 

Penaruh/ 

menyimpan 

perkataan. 

Apabila kedua 

belah keluarga 

sudah saling 

mengetahui 

bahwa kedua 

putra-putrinya 

belum ada yang 

meminta, maka 

terjadi 

kesepakatan 

diantara keduanya 

untuk saling 

melanjutkan 

kearah yang lebih 

jauh lagi. 

- 

2. Ngalamar Keluarga CPP 

datang ke 

keluarga CPW 

Datang dan 

memberikan 

beberapa 

Beberapa 

pakaian wanita, 

perhiasan wanita, 
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untuk meminta 

calon 

perempuan 

tersebut. 

keperluan kepada 

CPP. 

cincin kawin, dan 

uang yang 

jumlahnya 

sepersepuluh dari 

jumlah uang 

yang akan 

diserahkan saat 

upacara 

seserahan. 

3. Siraman  Memandikan. Upacara yang 

diselenggarakan 

sebagai simbol 

penyucian diri. 

Jajambangan, 

bunga tujuh rupa, 

gayung dengan 

hiasan bunga, 

kain batik, kendi 

dari tanah, 

untaian melati, 

handuk kecil, 

tempat duduk, 

dan gubuk untuk 

prosesi 

memandikan. 

4. Ngaras  Mencuci kaki 

orang tua 

Sebagai 

penghormatan 

anak terhadap 

orang tua dan 

- 
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permohonan doa 

untuk kelancaran 

prosesi 

pernikahannya. 

5. Pengajian  Pembacaan doa 

secara bersama-

sama 

Doa untuk 

kelancaran 

pernikahan, baik 

acaranya maupun 

kehidupan setelah 

acara tersebut.  

- 

6. Ngecagkeun 

aisan 

Melepas 

gendongan 

Upacara simbolis 

bahwa orang tua 

tersebut 

melakukan 

gendongan 

terakhir kepada 

anaknya. 

Bokor berisi air 

kemang setaman, 

daun kursi, tujuh 

lilin lengkap 

dengan 

tempatnya, 

payung hias, kain 

batik, dan 

handuk kecil. 

7. Ngeningan  Mengerik 

rambut halus 

- Alat-alat untuk 

mencukur, alat-

alat saji (bunga 

setaman, 

pedupaan, dan 

lilin) 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI Diah Nur Hadiati 

8. Seserahan Pemberian dari 

keluarga CPP 

untuk CPW. 

Sebagai simbol 

keseriusan pihak 

CPP kepada 

CPW. 

Barang-barang 

seserahan yang 

telah disepakati. 

9. Ngeuyeuk 

seureuh  

Pendidikan seks Untuk 

mempersiapkan 

kepada calon 

pengantin 

mengenai 

permasalahan 

setelah menikah. 

Samak saheulay, 

hihid, lawon 

bodas, barera, 

nyere kawung, 

dan sebagainya. 

10. Akad nikah Pembacaan ijab 

Kabul 

mempelai pria  

Mengesahkan 

status mereka 

menjadi suami-

isteri. 

Perlengkapan 

akad nikah 

11. Munjungan   Bersungkem  Memohon doa 

restu kepada 

orang tua maupun 

sesepuh. 

- 

12. Saweran  Menebarkan/ 

menguwar-

awer 

Menebar nasihat 

untuk selalu 

mudah membantu 

orang lain. 

Payung besar 

yang telah dihias, 

bokor berisi 

beras, uang 

logam, kunyit 

yang diiris-iris, 
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dan permen. 

13. Meuleum 

harupat 

Membakar lidi 

sebagai simbol 

amarah yang 

harus 

dipatahkan. 

Untuk 

memberikan 

nasihat kepada 

lelaki bahwa 

amarah dan 

perbuatan tidak 

baik sebisa 

mungkin 

dihindarkan, 

seperti lidi yang 

dibakar dan 

dimasukkan ke 

bokor  adalah 

sebagai simbol 

meredam amarah  

Harupat dan 

korek api. 

14. Nincak endog Menginjak telur Sebagai lambang 

keperawanan. 

Sebutir telur, 

tunjangan (papan 

ukuran 3-

x20x2cm), kendi 

berisi air, cobek, 

elekan, dan 

handuk kecil. 

15. Buka pintu Membuka pintu Sebagai simbol 

bahwa lelaki 

- 
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tersebut akan 

disambut dan 

memasuki rumah 

pengantin wanita. 

16. Huap lingkung Saling 

menyuapi 

Sebagai sarana 

lebih mendekati 

dan juga sebagai 

simbol suapan 

terakhir dari 

orang tuanya. 

Dua piring nasi 

punar, dua 

cangkir air teh, 

satu ekor ayam 

matang bakakak, 

dua mangkok 

kecil untuk cuci 

tangan, dan dua 

lap tangan. 

17. Ngaleupaskeun 

japati 

Melepaskan 

merpati 

Simbol kerukunan Merpati  

Kematian 

   1. Ngemandian 

mayit  

Memandikan 

mayit. 

Memandikan dan 

membersihkan 

mayit. 

Perlengkapan 

mandi 

2. Ngaboehan  Mengkafani  Mengkafani 

mayit. 

Kain kafan dan 

perlengkapannya. 

3. Nyolatkan. mensolati Menyolati mayit 

tersebut. 

- 

4. Nguburkeun  menguburkan Menguburkan ke 

peristirahatan 

Perlengkapan 

pemakaman. 
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terakhir. 

5.  Nyusur taneuh  Tahlilan  Mengadakan doa 

dirumah duka. 

- 

6. Poena  Tahlilan hari 

pertama 

kematian. 

- - 

7. Tiluna  Tahlilan hari 

ketiga 

kematian. 

- - 

8. Tujuhna  Tahlilan hari 

tujuh kematian. 

- - 

9. Matang puluh  Tahlilan hari 

keempat puluh. 

- - 

10. Natus   Tahlilan hari 

keseratus. 

  

11. Newu Tahlilan hari 

keseribu. 

  

12. Mendak taun Tahlilan satu 

tahunnya. 
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LAMPIRAN 5 

DAFTAR ISTILAH 

 

Babango 

Alat penyapit kulit bagian depan alat vital anak sunat. Sebelum disunat, babango 

tersebut dipasangkan. 

Balandongan  

Bangunan seperti bangsal, tempat para undangan dan hiburan. Di balandongan 

tersebut para undangan makan dan minum sambil menyaksikan hiburan, seperti wayang 

golek atau hiburan lainnya. 

Bela  

Binatang seperti ayam, kambing, atau domba yang disembelih bersamaan waktunya 

dengan selesainya alat vital anak disunat. 

Bengkong  

Paraji sunat atau dukun sunat. 

Barekat  

 Makanan yang dibawa pulang oleh para undangan dari kenduri (sedekah). Makan itu 

terdiri atas nasi dan lauk pauknya serta makanan yang manis ditempatkan pada besek 

(anyaman bambu yang halus berbentuk seperti kopiah dan biasanya tertutup).  

Boboreh 

  Paparem atau balur yang harum. 

Bubur lolos 

Bubur yang cair, dububuhi gula merah dengan santan yang kental dan biasanya 

disediakan pada saat upacara kehamilan. 
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Dogdog   

Nama alat tetabuhan yang dimainkan pada saat upacara sunatan. 

Dosol  

Pusat anak yang menonjol keluar.  

Dulang  

Alat yang terbuat dari kayu besar sebagai tempt nasi yang baru dimasak. Dalam 

upacara sunatan, dulang dipakai sebagai tempat duduk anak yang akan disunat. 

Dulur opat kalima pancer 

 Empat saudara bayi, yaitu: tali pusat, tembuni, pembungkus, kakawah dan yang 

menjadi pusatnya adalah bayi itu sendiri. 

Ekah  

Upacara menembus jiwa bayi yang diselenggarakan setelah bayi berusia 7 hari, 14 

hari, atau kelipatannya dengan menyembelih binatang ternak. 

Hayang hurip 

Ayam sebagai syarat pada upacara opat puluh dinten yang diberikan kepada paraji 

yang mengurus bayi untuk dipelihara dengan baik agar bayinya hurip, yaitu hidup dengan 

sehat, segar, dan tangkas. 

Indung beurang 

Paraji atau dukun beranak yang memelihara ibu bayi serta bayi dari mulai melahirkan 

sampai usia bayi empat puluh hari. 

Jarian 

Tempat untuk melahirkan atau tempat kokotor yang dipersiapkan. 

Jaringao 

Nama tumbuh-tumbuhan semacam lempuyang, jahe, panglay, dan sebagainya. 
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Jimat 

Benda yang dianggap mengandung khasiat untuk keselamatan.  

Kanistren 

Nama rujak yang terbuat dari bermacam-macam buah (sebanyak tujuh macam buah-

buahan) yang dijual oleh perempuan hamil kepada anak-anak. 

Kanjut kundang 

Kantung dari kain yang dibuat oleh  paraji untuk menyimpan obat-obatan tradisional. 

Kebon alas 

Kebun-kebunan di halaman rumah yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai 

hutan. 

Keletik burung 

Santan kelapa yang kental yang digodog cukup lama sehingga keluar minyak yang 

dibubuhkan pada bubur lolos. 

Kendit 

Kain panjang seperti ikat pinggang pembungkus jimat. 

Kolotok 

 Benda yang terbuat dari kayu yang digantungkan pada leher kerbau dan jika 

digerakkan mengeluarkan bunyi. 

Marhaba 

Nyanyian syair karangan Syeh Al Barzazi (membaca kitab barzanzi). 

Meuleum harupat 

Membakar lidi kemudian simasukkan pada air lalu mematahkannya sebagai simbol 

menghilangkan sifat pemarah dan tidak terpuji. 

Nenjrag bumi 

Memukulkan alu dengan keras ke tanah sebanyak tujuh kali. 
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Ngaras  

Mencuci kaki orang tua. 

Ngawayahan 

Makanan yang pertama kali dimakan oleh ibu bayi setelah melahirkan yang jenisnya 

harus tertentu dan dibakar penyajiannya. 

Ngecagkeun aisan 

 Melepaskan gendongan (simbol gendongan terakhir ibu). 

Ngeningan 

Mengerik rambut halus.   

Ngeuyeuk seureuh 

Berkerja sama dengan pacar, yang maksudnya adalah biar cobaan seperti apa pun 

kedua calon mempelai tetap lengket sampai tua. 

Ngurut ngarekepkeun 

 Pemijatan ibu bayi dari melahirkan sampai empat puluh hari. 

Nyalawat  

 Membacakan puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw disertai tetabuhan rebana. 

Nyawer 

Menyanyikan bermacam-macam nasihat sambil menaburkan beras bercampur kunyit 

yang telah diiris dan uang logam receh kepada pengantin. 

Nyecep  

 Memberika uang kepada anak yang baru disunat dengan maksud agar anak tersebut 

bergembira dan lupa akan rasa sakit. 

Nurbuat 

 Doa agar bayi dalam kandungan selamat dan pada saat melahirkan bayi tersebut nurut 

buat kepada orang yang salih. 
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Nurunkeun 

Pertama kali bayi dibawa keluar rumah. 

Panglay  

 Tumbuhan sejenis lempuyang, jahe yang umbinya dijadikan obat untuk menolak 

makhluk halus yang suka menggangu bayi. 

Parawanten 

Makanan yang terdiri atas nasi tumpeng beserta lauk pauknya seperti paha ayam atau 

paha kambing yang nantinya diberikan kepada paraji atau bengkong ketika pulang. 

Puput puseur 

Lepas tali pusat. 

Rajah 

Semacam jampi-jampi atau jangjawokan yang dibacakan oleh seorang yang hafal. 

Reuneuh mundingeun 

Perempuan yang hamil melebihi usia kandungan 9 bulan. 

Rinjing 

Besek atau berekat diikat dengan daun kelapa atau daun enau yang dibawa pulang 

oleh para tamu undangan. 

Samak walimi 

Tikar pandan yang ditaruh didekat pintu dan ditaruh beberapa uang receh 

dibawahnya.  

Seren sumeren/seserahan 

Upacara pranikah yang dilakukan sebagai pemantapan dan tindak lanjut dari tahapan 

lamaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak keluarga CPP ke rumah keluarga 

CPW. 
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Sewaka 

Benda-benda yang harus dibawa oleh suami perempuan yang akan melahirkan.  

Tali ari-ari 

Tali yang menghubungkan pusat bayi dengan tembuni. 

 

 


	1. COVER LUAR
	2. COVER DALAM
	3. LEMBAR PRASYARAT GELAR
	4. LEMBAR PERSETUJUAN
	5. LEMBAR PENGUJI
	6. KATA PENGANTAR
	7. MOTTO HIDUP SANG PENULIS
	8. PERNYATAAN
	9. ABSTRAK
	10. DAFTAR ISI
	12. DAFTAR SINGKATAN
	13. BAB I PENDAHULUAN
	14. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIANDAN SITUASI KEBAHASAAN
	15. BAB III ANALISIS DAN TEMUAN DATA
	16. BAB IV PENUTUP
	17. DAFTAR PUSTAKA
	18. LAMPIRAN 

