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MAKNA SIMBOLIS DALAM UPACARA MANGAN MERANGKAT DI 
DESA SEGALA ANYAR KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH 

Hidayattul Mustafidah, Cedin Atmaja, Muh. Syahrul Qadri. 
PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 
e-mail: mustafidaa@yahoo.com  

ABSTRAK  

Hal utama yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah analisis semiotika pada 
upacara Mangan Merangkat yang ada di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Lombok 
Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menyajikan analisis semiotika pada upacara 
mangan merangkat menggunakan bagan Roland Barthes, (2) Mendeskripsikan simbol-
simbol yang ada dalam upacara mangan merangkat, (3) Mendeskripsikan makna simbol 
yang ada dalam upacara mangan merangkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 
metode observasi, metode dokumentasi, dan metode cakap (wawancara). Dalam 
menganalisis data menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan Roland Barthes. 
Hasil penelitian ini berupa pendeskripsian data menggunakan kode Barthes (hermeneutik, 
proaretik, dan simbolik) dan bagan semiotika Roland Barthes. Sehingga menghasilkan 
kesimpulan bahwa dalam proses upacara mangan merangkat tersebut, dari kelima simbol 
yang ada dalam upacara mangan merangkat diantaranya yaitu, Besoq Nae, Keok Manuk, 
Kawo, Perangkat, dan Totok Telok, menyimpulkan bahwa pada hakikatnya pernikahan itu 
dibangun dari sebuah kesucian. Jadi sebelum sebelum mengangkat sumpah sehidup semati, 
melebur jadi satu dalam jalinan pernikahan, kedua mempelai pengantin harus dibersihkan 
dulu jiwa dan raganya, dan akan disaksikan oleh seluruh warga, agar kehidupan mereka 
senantiasa langgeng dan abadi. Dari sinilah kemudian mangan merangkat harus dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur sekaligus penghubung kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Kata Kunci: Upacara mangan merangkat, Semiologi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SYMBOLIC MEANING IN CEREMONY IN THE VILLAGE MANGAN 
MERANGKA Segala Anyar Pujut LOMBOK CENTRAL DISTRICT 

Hidayattul Mustafidah, Cedin Atmaja, Muh. Syahrul Qadri. 
PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH 

FKIP UNIVERSITAS MATARAM 
e-mail: mustafidaa@yahoo.com 

ABSTRACT 

The main thing that the subject of study in this research is the analysis of semiotics at the 
ceremony Mangan Merangkat in Pujut village Segala Anyar District of Central Lombok. 
This study aims to (1) Present at the ceremony mangan merangkat semiotic analysis using 
a chart Roland Barthes, (2) Describe the symbols present in the ceremony mangan 
merangkat, (3) Describe the meaning of the symbol in the ceremony mangan merangkat. 
This type of research used in this research is qualitative research. The method used in this 
research, observation, documentation methods, and methods of conversation (interview). 
In analyzing the data using descriptive approach is the approach of Roland Barthes. The 
results of this research is a description of the data using the code Barthes (hermeneutic, 
proaretik, and symbolic) and Roland Barthes semiotic chart. Thus lead to the conclusion 
that in the process the mangan merangkat ceremony, of the five symbols that exist in 
mangan merangkat ceremony among which, Besoq Nae, Keok Manuk, Kawo, Perangkat 
And Totok Telok, concluded that essentially the wedding was built from a sanctity. So 
before taking an oath before the lively sematic, fused together in the fabric of the wedding, 
the bride and groom the bride and groom must be cleaned first body and soul, and will be 
witnessed by all the citizens, so that their lives forever lasting and enduring. From this and 
mangan merangkat should be done as a form of gratitude simultaneously connecting to 
God Almighty. 

 

Keywords: mangan merangkat ceremony, semiology 
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara yang 

terdiri atas beribu pulau, beragam suku 

bangsa, dan bahasa tentu memiliki 

beragam budaya. Setiap Provinsi pasti 

memiliki kebudayaannya masing-masing 

sebagai identitas kelompoknya. 

Kebudayaan hadir sebagai pranata yang 

secara terus-menerus dipelihara oleh para 

pembentuknya dan diwarisi kepada 

generasi penerusnya secara turun-

temurun.  

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

merupakan salah satu dari Provinsi yang 

ada di Indonesia. Provinsi ini terdiri atas 

berbagai macam suku yang memiliki 

kebudayaan yang luar biasa. Salah 

satunya adalah suku Sasak. Kebudayaan 

yang sampai sekarang ini suku Sasak 

masih tetap lestarikan adalah tradisi 

merariq.  

Kabupaten Lombok Tengah bagian 

selatan merupakan salah satu bagian dari 

suku Sasak yang masih kental memegang 

tradisi merariq. Kabupaten Lombok 

Tengah bagian selatan terbagi menjadi 

beberapa bagian yaitu, Kecamatan Pujut 

di sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan 

Praya, sebelah timur dibatasi oleh 

Kecamatan Praya 

Timur, dan sebelah selatan dibatasi 

oleh Samudera Indonesia. Karena itulah 

maka Kecamatan Pujut sering disebut 

dengan Lombok Selatan.  

Pujut terbagi atas beberapa desa 

yaitu, desa Bangkat Parak, desa Gapura, 

desa Kawo, desa Ketara, desa Kuta, desa 

Mertak, desa Pengengat, desa Prabu, desa 

Rembitan, desa Segala Anyar, desa 

Sengkol, desa Sukadana, desa Tanak 

Awu, desa Teruwai, dan desa Tumpak. 

Salah satu desa yang masyarakatnya 

masih tetap melestarikan tradisi merariq 

di Pujut adalah desa Segala Anyar.  

Merariq dimaknai oleh masyarakat 

setempat sebagai rangkaian akhir dari 

proses pencarian jodoh untuk menuju 

perkawinan. Merariq artinya membawa 

lari seorang perempuan oleh pihak laki-

laki untuk kawin. Merariq atau kawin lari 

adalah sistem adat pernikahan yang 

masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan 

oleh suku Sasak di beberapa tempat di 

Lombok. Merariq dalam bahasa Sasak 

dimaknai dan digunakan sebagai kata 

dengan pengertian yang sama dengan 

“perkawinan atau pernikahan”. Jadi, 

merariq merupakan hubungan antara 

seorang laki-laki dengan perempuan yang 

diresmikan sesuai dengan prosedur adat, 

hukum atau agama dalam masyarakat.  

Salah satu warga Dusun Tenang 

Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut 

Lombok Tengah yaitu Aq. Renek 

berpendapat bahwa wilayah Lombok 

Tengah bagian selatan memiliki berbagai 

macam proses upacara adat dalam tradisi 

merariq, yaitu 1) Masejati, adalah proses 
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informasi yang akan ditujukan kepada 

pemerintah desa untuk memberitahukan 

kepala desa lalu informasi tersebut 

dilanjutkan kepada kepala dusun atau 

keliang, dan kemudian kepada kedua 

orangtua pihak perempuan,  2) Nyelabar, 

adalah pengiriman utusan dari pihak laki-

laki ke rumah pihak perempuan yang 

dimediasi oleh kepala dusun setempat 

untuk memberitahukan perihal merariq 

tersebut kepada pihak keluarga 

perempuan atau dengan kata lain untuk 

mempertegas keberadaan sang 

perempuan,  3) Akad Nikah, adalah 

proses ijab qabul yang dilakukan oleh 

laki-laki dihadapan tamu-tamu yang 

mengahadiri upacara akad nikah tersebut,  

4) Sorong Doe, adalah acara pesta 

perkawinan pada waktu orang tua sang 

perempuan akan kedatangan keluarga 

besar mempelai laki-laki. Kedatangan 

rombongan sorong doe ini disebut 

nyongkol, dan 5) Balas Onas Nae, adalah 

kunjungan pihak laki-laki ke rumah sang 

perempuan yang bertujuan untuk 

memperkenalkan semua anggota keluarga 

terdekat secara khusus atau silaturrahmi. 

Dalam tradisi merariq tersebut, ada 

satu upacara yang dilakukan oleh 

masyarakat di desa Segala Anyar 

sebelum melakukan proses rangkaian 

upacara merariq yang selanjutnya pada 

pagi harinya seperti yang telah dijelaskan 

di atas, yaitu upacara Mangan 

Merangkat. Menurut salah satu warga 

Dusun Karang Baru Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah yaitu 

Bapak H. Hanapi, A.Md, Mangan 

Merangkat adalah suatu upacara adat 

yang dilakukan untuk menyambut 

kedatangan si gadis di rumah calon 

suaminya. Hal ini merupakan upacara 

peresmian masuknya si gadis dalam 

keluarga calon suaminya. Mangan 

Merangkat ini dilakukan pada malam hari 

dengan maksud tertentu. Upacara 

mangan merangkat ini di dalamnya 

mengandung berbagai makna-makna 

khusus yang ditandai oleh suatu simbol-

simbol tertentu. Misalnya, dalam upacara 

mangan merangkat tersebut ada yang 

namnya besok nae. Besok nae ini sama 

artinya dengan  membasuh kaki. Jadi 

sebelum si gadis masuk ke dalam rumah 

pihak laki-laki, kaki si gadis terlebih 

dahulu harus dibasuh. Masyarakat 

setempat meyakini bahwa dengan 

dibasuhnya kaki si gadis maka si gadis 

datang atau menapaki rumah si laki-laki 

atau calon suaminya dalam keadaan 

bersih. Jadi, simbol besok nae ini 

memiliki makna bahwa terlepasnya si 

gadis dari kemungkinan hal-hal negatif 

yang pernah ia lakukan di luar sana.  

Upacara mangan merangkat ini 

terdapat berbagai macam tanda-tanda, 

dan sistem tanda ini tidak terlepas dari 

apa yang pernah dibahas oleh Barthes 



7 
 

yang merupakan salah satu tokoh 

pengembang ilmu tentang tanda. Barthes 

menghubungkan signifer dan signified di 

dalam sebuah tanda dan tanda-tanda ini 

juga terdapat dalam upacara mangan 

merangkat.  

Upacara mangan merangkat ini 

dilakukan sebagai tanda syukur pihak 

keluarga laki-laki karena datangnya 

anggota baru dalam keluarganya. 

Perwujudan rasa syukur ini dilakukan 

dengan makan bersama. Apabila tidak 

diadakannya upacara mangan merangkat 

tersebut si gadis akan merasa 

tersinggung, berarti si gadis tidak terlalu 

diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki 

tersebut, karena tidak adanya 

pemberitahuan kepada masyarakat 

setempat bahwa pihak laki-laki tersebut 

kedatangan anggota baru dalam 

keluarganya dan cara pemberitahuan 

kepada masyarakat setempat dengan 

diadakannya upacara mangan merangkat. 

Seperti yang pernah  diungkapkan oleh 

salah satu warga Dusun Pengempang 

Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut 

Lombok Tengah yaitu Bapak Muhlil, 

S.Pd mengatakan apabila si gadis diambil 

kembali oleh pihak keluarganya 

sementara mangan merangkat sudah 

selesai dilakukan maka pihak keluarga 

laki-laki berani mengambil resiko di 

potong tangannya atau istilah yang sering 

digunakan “pelang betak”, yaitu 

ketidakbolehan atau ketidaksetujuan dari 

pihak laki-laki bahwa si gadis akan  

diambil kembali oleh pihak keluarganya.    

Kenapa upacara mangan merangkat 

ini harus tetap dilaksanakan ? Supaya 

tetap dilestarikan oleh generasi penerus, 

karena pesan moral yang terdapat dalam 

mangan merangkat tersebut sangat 

banyak. Oleh sebab itu, apabila mangan 

merangkat tersebut tidak dilakukan maka 

nilai-nilai moral tersebut akan habis 

dikikis masa atau perkembangan zaman 

serta tidak ada kekerabatan lagi antara 

para tetangga atau masyarakat setempat.  

Kebudayaan adalah identitas. Dari 

pengertian ini bisa diambil garis besar 

bahwa masyarakat yang mendiami suatu 

suku dengan kebudayaanya harus tetap 

melestarikan kebudayaan daerah yang 

dimilikinya agar identitas tersebut tetap 

ada. Begitu juga halnya dengan 

kebudayaan yang ada di Sasak. 

Mengingat peran yang diemban oleh 

kebudayaan Sasak sebagai kebudayaan 

daerah, maka perlu terus dipelihara dan 

dilestarikan. Salah satu cara memelihara 

dan melestarikan kebudayaan daerah, 

yaitu dengan melakukan penelitian 

kebudayaan daerah tersebut. Seperti 

melalui penelitian kebudayaan mengenai 

Makna Simbolis Dalam Upacara Mangan 

Merangkat Di Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah yang 

akan dilakukan oleh peneliti. 
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Diharapakan melalui penelitian ini bisa 

memelihara dan melestarikan kebudayaan 

Sasak khususnya di Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah.  

Penelitian mengenai Makna 

Simbolis Dalam Upacara Mangan 

Merangkat Di Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah ini 

belum pernah dilakukan sebelumnya, 

khususnya di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai 

Makna Simbolis Dalam Upacara Mangan 

Merangkat Di Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah perlu 

dilakukan. 

Berkaitan dengan latar belakang 

dan permasalahan di atas maka 

dipandang perlu untuk dilakukannya 

penelitian ini dengan judul Makna 

Simbolis Dalam Upacara Mangan 

Merangkat Di Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah.   

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dalam skripsi ini 

merupakan jenis penelitian 

deskripsi/kualitatif, yaitu penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan, peneliti 

ini tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penafsiran terhadap 

hasilnya, melainkan data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat-

kalimat, gambar, dan bukan angka. 

Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode observasi, 

dokumentasi, dan cakap (wawancara). 

Dalam penelitian ini, analisis data 

menggunakan teknik deskrpsitif, 

sedangkan penyajian hasil penelitian 

dilakukan dalam bentuk teks (tekstual), 

yaitu deskripsi analitik untuk 

mendeskripsikan fakta-fakta (dalam 

bentuk simbol-simbol) yang terdapat 

pada upacara Mangan Merangkat yang 

ada di Desa Segala Anyar Kecamatan 

Pujut Lombok Tengah, kemudian 

dianalisis dengan teori semiotika Roland 

Barthes. 

C.  PEMBAHASAN 

Pada tahap ini akan dibahas tentang 

analisis semiologi pada mitos yang 

terdapat pada upacara mangan merangkat 

yang ada di Desa Segala Anyar 

Kecamatan Pujut Lombok Tengah. 

Analisis semiologi ini, ditempuh dengan 

beberapa langkah penting di antaranya, 

pengumpulan/menentukan simbol-simbol 

yang terdapat dalam upacara mangan 

merangkat. Tahap selanjutnya simbol-

simbol yang dijadikan tanda tersebut 

dianalisis menggunakan lima kode 

Barthes.Langkah akhir adalah analisis 

tanda menggunakan bagan semiologi 

Roland Barthes. 

1. Proses Upacara Mangan 
Merangkat 
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Mangan Merangkat yang terdiri atas 

dua kata yaitu, “mangan” dan 

“merangkat” tidak terdapat dalam kamus. 

Kata “mangan” yang berarti makan. 

Sedangkan kata “merangkat” berasal dari 

kata “perangkat” yang berarti 

benda/alat/bahan yang digunakan dalam 

upacara tersebut. Menurut Bapak Muhlil, 

S.Pd salah satu warga yang bertempat 

tinggal di Dusun Pengempang  Desa 

Segala Anyar  jadi, kata “perangkat” ini 

berasal dari kata “angkat” yang memiliki 

arti dalam upacara ini adalah mengangkat 

sebuah sumpah. Sumpah yang dimaksud 

di sini adalah ikatan yang sudah terjalin 

dan tidak akan diputuskan. Sehingga 

Mangan Merangkat ini dinyatakan oleh 

“totok telok” atau pemecahan telur. Jadi 

kenapa disebut ManganMerangkat ? 

Secara simbolis sedang memperlihatkan 

bahwa sudah sepakat seluruh elemen 

yaitu, pengantin perempuan, pengantin 

laki-laki, hubungan pengantin perempuan 

dan pengantin laki-laki dengan 

masyarakat yang menyaksikan, dan 

orangtua. Jadi dengan kata lain Mangan 

Merangkat ialah  sebuah kebersamaan 

antara pengantin perempuan, pengantin 

laki-laki, dan masyarakat bahwa akan 

terjadi suatu sosial dan akan terjadinya 

suatu keluarga yang baru di wilayah itu. 

Mangan Merangkat ini terjadi karena 

proses pada merariq di Kecamatan Pujut, 

khususnya di Desa Segala Anyar yaitu 

dengan cara “mbait atau maling”. 

Filosofi mangan merangkat itu sendiri 

berasal dari kata “perang” yang diambil 

dari kata perangkat (tempat menaruh 

makanan) dan setelah dibubuhkan oleh 

imbuhan –me maka kata perangkat 

bergeser makna menjadi merangkat yang 

berarti melakukan. Sehingga kenapa 

dikatakan perang? Karena dalam proses 

“mbait ataumaling” tersebut segala resiko 

penuh. Jadi untuk merayakan 

keberhasilan dalam “mbait atau maling” 

ini dan berhasil juga menghindari resiko 

maka diadakanlah mangan merangkat ini 

untuk rasa kesyukuran. Kesyukuran 

dalam hal ini tidak dimaksud hanya satu 

saja melainkan kesyukuran dalam banyak 

arti yaitu, selain kesyukuran karena telah 

berhasil dalam proses “mbait atau 

maling” dan berhasil menghindari resiko. 

Kesyukuran di sini juga berarti, rasa 

syukur dari pihak keluarga pengantin 

laki-laki karena kedatangan anggota baru 

dalam keluarga besarnya, dan untuk 

memperlihatkan rasa kesyukuran tersebut 

maka diadakanlah mangan merangkat ini 

dengan cara makan bersama antara 

pengantin perempuan, pengantin laki-

laki, dan masyarakat setempat.  

Mangan Merangkat ini dilaksanakan 

pada malam hari dengan maksud dan 

tujuan tertentu. Sebab pada malam hari 

itu pengantin perempuan datang untuk 

pertama kalinya di rumah pengantin laki-
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laki sebagai seseorang yang akan menjadi 

istri dari pengantin laki-laki. Jadi apabila 

pengantin perempuan sudah datang di 

rumah pengantin laki-laki sementara 

mangan merangkat tidak dilakukan, 

maka pengantin perempuan akan merasa 

tersinggung, berarti pengantin perempuan 

(si gadis) tidak terlalu diinginkan, disuka, 

dan diharapkan oleh pihak dari keluarga 

pengantin laki-laki tersebut, karena tidak 

adanya pemberitahuan kepada 

masyarakat setempat bahwa keluarga dari  

pihak laki-laki kedatangan anggota baru 

dalam keluarga besarnya. Jika pengantin 

perempuan ini diambil kembali oleh 

pihak keluarganya sementara mangan 

merangkat sudah selesai dilakukan maka 

pihak dari keluarga pengantin laki-laki ini 

berani mengambil resiko di potong 

tanggannya atau istilah yang digunakan 

“pelang betak” yaitu, ketidakbolehan atau 

ketidaksetujuan dari pihak pengantin laki-

laki bahwa pengantin perempuan akan 

diambil kembali oleh pihak keluarganya. 

2.  Analisis Menggunakan    Kode 

Barthes 

a. Kode Hermeneutik     (Kode 

Teka-teki) 

  Kode hermeneutik atau kode 

teka-teki yang dimaksud di sini 

adalah penunjuk tentang sebuah 

makna yang tersembunyi dalam 

lima tanda dalam upacara mangan 

merangkat. Kelima tanda yang 

dimaksud adalah besok nae, keok 

manuk, kawo, perangkat, dan totok 

telok. Besok nae menjadi tanda 

pertama sebab ritual ini menjadi 

awal dari jalannya rangkaian 

upacara mangan merangkat. Besok 

nae memiliki makna bahwa 

terhindarnya pengantin perempuan 

dari   marabahaya. Setelah 

pengantin perempuan melakukan 

besok nae, maka akan dilanjutkan 

dengan pemanggilan masyarakat 

setempat untuk mengundang 

melakukan upacara mangan 

merangkat tersebut, pemanggilan 

kepada masyarakat setempat 

dilakukan dengan cara 

mengkeokkan ayam atau istilah 

yang digunakan ialah keok manuk. 

Masyarakat setempat akan 

berdatangan ke rumah pengantin 

laki-laki apabila sudah 

mendengarkan keok manuk, keok 

manuk menjadi tanda kedua dalam 

upacara mangan merangkat. Tanda 

ketiga adalah kawo, kawo ini adalah 

sayuran yang harus ada dalam 

upacara mangan meragkat ini 

karena memiliki makna bahwa 

keluarga yang di bangun akan 

bertahan lama layaknya kawo ini 

yang bisa disimpan sampai 

bertahun-tahun.  
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  Tanda keempat ialah 

perangkat, apabila kedua pasangan 

sudah mau makan menggunakan 

perangkat berarti mereka sudah 

siap untuk hidup berkeluarga atau 

bisa dikatakan sudah sanggup untuk 

sehidup semati dengan 

pasangannya. Kemudian yang 

menjadi tanda kelima atau tanda 

terakhir dalam upacara mangan 

merangkat ini adalah totok telok 

yang memiliki makna sudah 

meleburnya dua insan manusia 

menjadi satu untuk membangun 

rumah tangga yang baru. Itulah 

kelima simbol yang dijadikan tanda 

dalam upacara mangan merangkat 

yang memiliki makna masing-

masing yang membangun 

perjalanan rangkaian upacara 

mangan merangkat itu sendiri.   

3. Analisis Tanda Menggunakan 

Bagan Semiologi  Roland Barthes 

 Pada bagian ini akan dijelaskan 

proses pembentukan mitos 

menggunakan lima tanda yang telah 

dipilih pada tahap sebelumnya. 

Berikut adalah paparan selengkapnya. 

1. Tanda Pertama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Penanda (1) “besok nae.” 

Tanda ini menempati penanda (1) 

pada ranah denotatif. Penanda 

tersebut menjelaskan bahwa 

tahapan pertama yang dilakukan 

dalam upacara mangan merangkat 

adalah “besok nae” yang dilakukan 

oleh pengantin perempuan. 

Penanda (1) ini membuahkan 

petanda (2) pada ranah denotatif. 

Petanda ini merupakan sesuatu 

yang ditandakan oleh penanda (1) 

yang masih berada dalam wilayah 

denotasi. Petanda (2) ini adalah 

“pembersihan kaki.” Petanda (2) 

ini menjelaskan bahwa pengantin 

perempuan harus melakukan 

pembersihan kaki terlebih dahulu 

sebelum masuk ke dalam rumah. 

Hal ini dilakukan oleh pihak dari 

keluarga pengantin laki-laki 

terhadap pengantin peremuan 

setibanya di rumah pengantin laki-

laki. 

1. Besok nae 2. Pembersihan 

kaki 

 

3./I. Pensucian jiwa dan raga 

II. Berterima dimana saja 

III. Apabila seseorang sudah dalam keadaan suci/ bersih ia 

bisa memasuki rumah. 
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 Tanda (3) pada ranah 

denotatif ini sekaligus menjadi 

penanda (I) pada ranah konotatif. 

Tanda (3/I) yang dimaksud adalah 

“pensucian jiwadan raga.” Tanda 

ini menjelaskan bahwa apabila raga 

sudah dibersihkan maka otomatis 

jiwa juga akan menjadi bersih/ suci. 

Pada ritual “besok nae,” ini  hanya 

kaki dari pengantin perempuan 

yang dibersihkan, sebab apabila 

kaki sudah dibersihkan maka 

keseluruhan dari raga juga ikut 

menjadi bersih/suci. Itulah kenapa 

“besok nae” ini menjadi tanda 

dalam upacara mangan merangkat. 

Tanda ini terbentuk karena adanya 

penanda dan petanda pada ranah 

denotatif yang tidak bisa 

terpisahkan, yang saling 

melengkapi, sehingga 

menghasilkan tanda pada ranah 

denotatif yang sekaligus menjadi 

penanda pada ranah konotatif. 

Tanda (3/I) memunculkan penanda 

(II)  pada ranah konotatif yaitu 

“berterima di mana saja.” Jadi 

apabila seseorang sudah bersih 

maka ia bisa masuk ke tempat-

tempat yang suci. Kemudian dari 

penanda (II) pada ranah konotatif 

ini melahirkan tanda (III)  pada 

ranah konotatif yaitu “apabila 

seseorang sudah dalam keadaan 

suci/ bersih ia bisa memasuki 

rumah.” 

 Tanda (III) ini merupakan 

kesimpulan dari pertemuan antara 

penanda (I) dan  petanda (II) pada 

ranah konotatif yang menghasilkan 

sebuah mitos. Mitos ini memiliki 

makna bahwa apabila seseorang 

sudah berada dalam keadaan suci, 

maka ia akan terhindar dari hal-hal 

yang negatif yang kemungkinan 

besar akan menimpanya, seperti 

gangguan-gangguan hitam. Itulah 

sebabnya masyarakat Desa Segala 

Anyar tetap meyakini bahwa 

pengantin perempuan harus 

dibersihkan kakinya terlebih dahulu 

atau dengan istilah “besok nae” 

setibanya di rumah pengantin laki-

laki sebelum memasuki rumah. 

Supaya ia terhindar dari hal-hal 

yang negatif. Jadi dalam 

membangun rumah tangga baru itu 

juga harus dimulai dari suatu 

kesucian dan kebersihan. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Rangkaian tahap semiotika yang 

sudah dilalui seperti, analisis 

menggunakan lima kode Barthes dan 

analisis tanda menggunakan bagan 

semiologi Roland Barthes, maka dapat 

disimpulkan  kelima simbol yang ada 

seperti besok nae, keok manuk, kawo, 

perangkat, dan totok telok dalam upacara 
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mangan merangkat tersebut memiliki 

makna bahwa pada hakikatnya 

pernikahan itu di bangun dari sebuah  

kesucian. Jadi sebelum mengangkat 

sumpah sehidup semati, melebur jadi satu 

dalam jalinan pernikahan, kedua 

mempelai pengantin harus dibersihkan 

dulu jiwa dan raganya, dan akan 

disaksikan oleh seluruh warga, agar 

kehidupan mereka senantiasa langgeng 

dan abadi. Dari sinilah kemudian mangan 

merangkat harus dilakukan sebagai 

wujud rasa syukur sekaligus penghubung 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Penelitian ini dapat memberikan 

suatu renungan kepada para pembaca 

bahwa pentingnya memelihara tradisi 

sasak yang kita miliki. Karena tanpa 

disadari tradisi yang kita miliki sudah 

terkikis sedikit demi sedikit oleh budaya 

luar. Penelitian ini bisa bermanfaat bagi 

semua orang terutama generasi-generasi 

muda yang menjadi penerus bangsa, 

supaya tetap menjaga dan 

mempertahankan tradisi-tradisi yang kita 

miliki. Penelitian ini bisa dijadikan 

refrensi bagi penelitian selanjutnya.  
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