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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah makna simbol-simbol 

dalam upacara nyorong perkawinan adat Samawa di Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa menggunakan kajian semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif etnografi, karena penelitian ini mengankat 

objek tentang budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi, wawancara, rekam, dan teknik catat. Metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teoti segitiga makna Charles Sanders Peirce yang 

terdiri atas ikon, indeks, dan simbol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

diangkat empat simbol dalam upacara nyorong perkawinan adat Samawa, yaitu 

loto kuning, pita, lawang rare dan bunga rampe. Semua simbol yang digunakan 

dalam upacara nyorong itu merupakan wujud harapan dan doa-doa kepada kedua 

mempelai agar dapat menjalin rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan 

warohma serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. 

 

Kata kunci: makna, simbol, upacara nyorong, Semiotika. 

 

 

 



SEMIOTICS ANALYSIS ON THE SYMBOL OF NYORONG CEREMONY 

IN SAMAWA TRADITIONAL MARRIAGE 

By 

Hasida 

 

ABSTRACT 

The problems raised in this research is abaout the meaning of symbols in 

the nyorong ceremony of Samawa traditional marriage in the Alas District, 

Sumbawa Regency using the study of Charles Sanders Pierce semiotics. This 

research is a type of ethnographic qualitative research, because this research raises 

objects about culture. Data collection is done by using documentation method,  

interview, recording, and note technique. Data analysis method in this research 

uses the theory of Charles Sanders Peirces’s triangle meaning, which consists of 

icon, index, and symbol. The results of this study indicate that there are four 

symbols were raised in the nyorong ceremony of Samawa tradition. The symbols 

is loto kuning, pita, lawang rare and bunga rampe. All symbols used in the 

nyorong ceremony are a shape of hope and prayer  to the two of  bride in order to 

estabilish a family that is peachful, calm and blessing by Allah SWT. 

 

Key word: meaning, symbol, nyorong ceremony, semiotics. 

 

 



PENDAHULUAN 

Setiap daerah memiliki adat 

tersendiri dalam melakukan prosesi 

sebelum atau sesudah 

melangsungkan sebuah pernikahan. 

Banyak prosesi yang dilakukan 

sebelum melangsungkan sebuah 

pernikahan. Setiap prosesi yang 

dilakukan memiliki nilai tersendiri 

agar pernikahan yang dilakukan akan 

langgeng dan pengantin menjadi 

keluarga, sakinah, mawaddah dan 

warohmah. 

Khususnya dalam  

masyarakat Sumbawa, berbagai 

macamprosesi yang dilakukan 

terlebih dahulu sebelum 

melangsungkan sebuah pernikahan. 

Jika prosesi tidak dilakukan sebelum 

pernikahan, proses pernikahan tidak 

dapat berlangsung dengan lancar 

karena segala prosesi yang dilakukan 

salah satu fungsinya agar kedua 

belah keluarga akan lebih saling 

mengenal. 

Salah satu prosesi yang 

dilakukan sebelum menikah yaitu 

diadakannya upacara nyorong. 

Upacara nyorong merupakan salah 

suatu rangkaian upacara dalam 

prosesi pernikahan Sumbawa. Istilah  

nyorong sama halnya dengan  

upacara sorong serah pada 

masyarakat Sasak. 

Pada saat upacara nyorong 

rombongan dari pihak laki-laki yang 

terdiri dari calon mempelai laki-laki, 

keluarga, tetangga dan sahabat-

sahabatnya pergi ke rumah mempelai 

wanita dengan membawa uang dan 

kelengkapan pernikahan untuk 

diserahkan kepada kedua orang tua 

dan keluarga calon pengantin 

perempuan. 

Dalam prosesi upacara 

nyorong di Kecamatan Alas 



Kabupaten Sumbawa ini 

menggunakan berbagai macam 

bahan serta peralatan untuk 

melengkapi prosesi upacara nyorong 

diantaranya  loto kuning (beras 

kuning) yang digunakan untuk 

melempar rombongan laki-laki 

setelah rombongan laki-laki 

diperbolehkan masuk. Di samping itu 

terdapat juga benda lain yang 

dinamakan bunga rampe(bahan  

luluran) yang digunakan oleh pihak 

wanita untuk diberikan kepada 

rombongan pihak laki-laki sebagai 

simbol. Bahan-bahan tersebut 

merupakan simbol-simbol dalam 

prosesi upacara nyorong. Jika 

dikaitkan dengan teori seiotika 

Charles Sanders Peirce, simbol-

simbol yang digunakan pada upacara 

nyorong pada masyaraakat Sumbawa 

dapat dikategorikan menjadi ikon, 

indeks, simbol. Ketiga unsur dalam 

semiotika Charles Sanders Peirce 

merupakan suatu kesatuan atau 

sistem dalam upacara nyorong pada 

masyarakat Sumbawa. Berkaitan 

dengan hal tersebut peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai “Analisis Semiotika pada 

Simbol Upacara Nyorong dalam 

Perkawinan Adat Samawa di 

Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa” dengan menggunakan 

semiotika perspektif  Charles 

Sanders Peirce yang berupa ikon, 

indeks dan simbol. Misalnya simbol 

(loto kuning), ikon (kebahagiaan), 

indeks (penerimaan). 

Berdasarkan latar belakang di 

atas masalah yang akan dipecahkan 

dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah makna simbol-simbol 

dalam upacara nyorong perkawinan 

adat Samawa di Kecamatan Alas 



Kabupaten Sumbawan kajian 

semiotika Charles Sanders Peirce? 

tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah 

mendeskripsikan makna simbol-

simbol dalam upacara nyorong  

perkawinan adat Samawa di 

Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa. 

LANDASAN TEORI 

Semiotika Charles Sanders Peirce 

Semiotika adalah suatu ilmu 

atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda.  Tanda-tanda adalah perangkat 

yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan di dunia ini, 

di tengah-tengah manusia 

danbersama-sama manusia.Kata 

“semiotika” berasal dari bahasa 

Yunani, semeion yang berarti 

“tanda” atau seme, yang berarti 

“penafsir tanda”. Peletak dasar 

semiotika adalah Ferdinand de 

Saussure dan Charles Sanders 

Peirce(Sobur, 2017:15). 

Menurut Peirce setiap manusia 

menggunakan tanda untuk 

berkomunikasi, pada waktu manusia 

mengguanakan sistem, ia harus 

bernalar. Bagaimana orang bernalar 

dipelajari dalam logika, dengan 

mengembangkan teori semiotik, 

Peirce memusatkan perhatian 

berfungsinya tanda pada umumnya 

(Presilin, 2012). Teori segitiga 

makna atau triangle meaning yang 

dikemukakan oleh Peirce dapat 

digambarkan pada gambar berikut:   
Sign 

 

Interpretan        Objek 

Tanda (sign) adalah sesuatu 

yang berbentuk fisik yang dapat 

ditangkap oleh panca indera manusia 

dan merupakan sesuatu yang 

merujuk hal lain di luar tanda itu 

sendiri. Objek (object) atau acuan 

tanda adalah konteks sosial yang 

menjadi referensi, aspek pemaknaan 

atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda 

tersebut. Interpretant (Interpretant) 

atau pengguna tanda adalah konsep 

pemikiran dari orang yang 

menggunakan tanda dan 



menurunkannya ke sesuatu makna 

tertentu atau makna yang ada dalam 

benak seseorang tentang objek yang 

dirujuk sebuah tanda, hal yang 

terpenting dalam proses. Dalam 

mengkaji objek yang dipahaminya, 

seorang penafsir yang jeli dan 

cermat, segala sesuatunya akan 

dilihat jalur logika, yaitu: 

Hubungan kenyataan dengan 

jenis dasarnya: 

a. Ikon: sesuatu yang 

melaksanakan fungsi 

sebagai penanda yang 

serupa dengan bentuk 

objeknya (terlihat pada 

gambar atau lukisan);  

b. Indeks: sesuatu yang 

melaksanakan fungsi 

sebagai penanda yang 

mengisyaratkan 

petandanya; teks sastra 

keseluruhan memiliki ciri-

ciri indeksial sebab teks 

berhubungan dengan dunia 

yang disajikannya. Dalam 

hal ini Peirce menunjukkan 

indeksial teks melalui tiga 

sisi, yaitu: pengarang 

sebagai ciri komunikasi, 

dunia nyata sebagai ciri-ciri 

nilai-nilai pengetahuan, dan 

pembaca dengan ciri nilai 

eksistensial. Sesuai dengan 

perkembangan ilmu sastra 

kontemporer, maka yang 

terpenting adalah ciri yang 

terakhir, yaitu kaitannya 

dengan kompetensi 

pembaca. Di kaitkan 

dengan teks sebagai unsur-

unsur karya, sebagai 

indeksial mikro, juga 

dibedakan atas tiga macam, 

yaitu: a) indeks dalam 

kaitannya dengan dunia di 



luar teks, b) indeks dalam 

kaitannya dengan teks lain, 

sebagai intekstual, dan c) 

indeks dalam kaitannya 

dengan teks dalam teks, 

sebagai intratekstual. 

c. Simbol: sesuatu yang 

melaksanakan fungsi 

sebagai penanda yang oleh 

kaidah secara konvensi 

telah lazim digunakan 

dalam masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan 

penelitian ini mengenai “Analisis 

Semiotika pada Simbol Upacara 

Nyorong dalam Perkawinan Adat 

Samawa di Kecamatan Alas 

Kabupaten Sumbawa”  maka konsep 

triadik yang dikemukakan oleh 

Charles Sanders Peirce menjadi 

acuan atau pedoman utama dalam 

mengkaji simbol dalam upacara 

nyorong perkawinan adat Samawa di 

Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa. Tujuannya untuk 

menemukan makna-makna yang 

terkandung dalam setiap simbol pada 

upacara nyorong perkawinan adat 

Samawa, yakni hubungan kenyataan 

dengan jenis dasarnya berupa: ikon, 

indeks, dan simbol. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan etnografi karena 

berkaitan tentang budaya. Penelitian 

kualitatif etnografi ini digunakan 

untuk memperoleh deskripsi tentang 

makna simbol dalam upacara 

nyorong perkawinan adat Samawa di 

Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa Besar. 

Keterangan : 

Simbol      : Tanda yang muncul dari  

kesepakatan/konvensi 

Ikon          : Tanda yang muncul dari  

perwakilan fisik/kemiripan 

Indeks      : Tanda yang muncul dari  



hubungan sebab-akibat 

Langkah-langkah analisis data 

pada penelitian ini, yaitu Identifikasi, 

yakni dengan kegiatan mengenal dan 

menentukan berbagai hal yang 

berkaitan dengan data, Klasifikasi, 

yakni kegiatan mengumpulkan hasil 

penelitian ini menyangkut tentang 

penggunaan simbol-simbol yang 

berupa benda-benda yang digunakan 

pada upacara nyorong, Transkripsi, 

transkripsi adalah langkah untuk 

mengubah data lisan ke tulisan, 

Interpretasi, yaitu kegiatan 

meberikan penafsiran terhadap hasil 

penlitian dan Menyimpulkan, yaitu 

kegiatan akhir dalam proses 

menganalisis data. Penyajian hasil 

dalam penelitian ini dengan 

mendeskripsikan dan memaparkan 

dengan jelas hasil dari penelitian 

tersebut. Kemudian Metodepenyajian 

data dituangkan dalam bentuk teks 

untuk memaparkan semua hasil 

penelitian tentang makna simbol 

yang digunakan dalam upacara 

nyorong perkawinan adat Samawa. 

 

PEMBAHASAN 

a. Analisis Data 

1. Simbol loto kuning 

 

Tanda sekaligus simbol yang 

pertama adalahloto kuning.Loto 

kuning merupakan beras yang 

diwarnai dengan warna kuning yang 

digunakan pada saat upacara 

nyorong. Beras kuning dicampur 

dengan bete pade (brondong beras) 

dan kiping. Berdasarkan bagan 

triadik di atasloto kuning dalam 

prosesi upacara nyorong adalah 

lambang kebahagiaan yang dirasakan 

oleh pihak wanita atas penerimaan 

pihak laki-laki dan diharapkan akan 



adanya kesejahteraan atau kesuburan 

pada kedua mempelai saat menjalani 

rumah tangga kelak. 

2. Simbol Pita 

 

Simbol kedua yang terdapat 

dalam upacara nyorong adalah pita. 

Pita merupakan pembatas atau 

penutup pintu perhelatan yang 

terbuat dari kertas krep dan 

digunakan oleh masyarakat sumbawa 

pada saat upacara nyorong. 

berdasarkan bagan triadic pita dalam 

bermakna bahwa sesuatu yang kita 

inginkan tidak mudah untuk 

didapatkan. Kita harus melewati 

beberapa syarat agar kita 

mendapatkannya, begitu juga dengan 

prosesi ini, kita harus melewati 

beberapa syarat agar kita dapat 

mengikuti prosesi upacara nyorong 

yang salah satunya perosesi dari 

perkawinan adat samawa. 

3. Simbol Lawang Rare 

 

Simbol ketiga yang terdapat 

dalam upacara nyorong adalah 

lawang rare.lawang rare merupakan 

merupakan pintu gerbang perhelatan 

untuk menyambut kedatangan pihak 

laki-laki yang terbuat dari daun 

kelapa yang masih muda. 

Berdasarkan bagan triadic, Lawang 

rare bermakna sebagai nasihat 

kepada kedua mempelai agar kelak 

dalam menjalani rumah tangga  

layaknya pohon kelapa yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupan orang 

banyak. 

4. Simbol Bunga Rampe 



 

Simbol keempat dalam upacara 

nyorong adalah bunga rampe. Bunga 

rampe merupakan bunga yang 

terbuat dari berbagai macam bunga. 

Berdasarkan bagan triadik bunga 

rampe dalam upacara nyorong 

bermakna untuk mempercantik atau 

menyucikan diri (calon mempelai 

wanita) dan bunga rampe ini 

mengingatkan kepada kedua calon 

mempelai bahwa kehidupan berumah 

tangga tidak salamanya kita akan 

mendapatkan kebahagiaan, ada 

kalanya kita diberi ujian dalam 

berumah tangga tetapi kita harus kuat 

untuk mempertahankan rumah 

tangga yang sudah kita bangun. 

PENUTUP 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

semiotika pada simbol upacara 

nyorong dalam perkawinan adat 

Samawa, maka dapat diketahui 

bahwa upacara nyorong itu sendiri 

adalah ajang silaturrahmi sekaligus 

penyerahan barang yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

Dalam upacara nyorong ini ada 

beberapa simbol yang mempunyai 

makna masing-masing seperti simbol 

loto kuning(beras kuning), pita 

(penutup pintu perhelatan), lawang 

rare (pintu perhelatan), bunga 

rampe(bunga rampai).Simbol-simbol 

tersebut menimbulkan makna satu 

kesatuan yang utuh bahwa simbol-

simbol tersebut dihadirkan sebagai 

wujud harapan, doa-doa masyarakat 

Sumbawa agar putra-putri mereka 

yang akan membangun rumah tangga 

selalu diberikan rezeki, kehidupan 

yang penuh dengan kebahagiaan, 



mendapatkan keturunan yang dapat 

berguna bagi orang lain, dan tidak 

lupa pula bahwa kehidupan berumah 

tangga tidak salamanya kita akan 

mendapatkan kebahagiaan, ada 

kalanya kita diberi ujian dalam 

berumah tangga tetapi kita harus kuat 

untuk mempertahankan rumah 

tangga yang sudah kita bangun. 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, disarankan kepada 

masyarakat Sumbawa agar tetap 

melestarikan dan menjaga budaya 

adat perkawinan Samawa yang sudah 

menjadi tradisi secara turun-menurun 

di kabupaten Sumbawa. Upacara 

nyorong ini adalah salah satu prosesi 

perkawinan adat Samawa yang 

masih dilaksanakan oleh masyarakat 

Sumbawa khususnya di Kecamatan 

Alas sebelum melangsungkan 

pernikahan putra putrinya. Dalam 

Prosesi upacara nyorong dapat 

terlihat dengan jelas kebahagiaan 

yang dirasakan oleh kedua belah 

pihak. 

Bagi pemerintah daerah 

Sumbawa diharapkan agar prosesi 

adat budaya seperti ini dapat 

dijadikan destinasi wisata budaya. 
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