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Abstrak 

Tepuk tepung tawar adalah salah satu Tradisi Melayu yang masih dilaksanakan di 

masyarakat Melayu khususnya di Desa Dendun. Tetapi sebagian masyarakat sudah mulai 

meninggalkan tradisi ini untuk itu maka peneliti akan memaparkan makna dari tradisi 

Tepuk tepung Tawar ini supaya masyarakat mengetahui dan dapat menjaga serta 

mempertahankan sampai seterusnya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

deskriptif kualitatif. Dengan metode ini peneliti dapat mendeskripsikan makna dari setiap 

bahan/alat yang dipakai pada saat Tepuk Tepung Tawar serta makna secara menyeluruh. 

Teknik yang dipakai oleh peneliti adalah teknik catat dan teknik rekam. Peneliti 

memperoleh informasi dari seorang nara sumber yang paling mengetahui tentang tradisi 

tepuk tepung Tawar di Desa Dendun dan juga salah satu orang yang selalu menepuk 

Tepung Tawar pada saat perikahan. Data yang diperoleh peneliti catat dan barang/alat 

tepuk tepung tawar direkam dengan mengambil foto dari setiap bahan/alat. Hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu semua bahan yang dipakai memiliki makna yang  saling 

berkaitan. Makna pentingnya menjaga keawetan dalam berumah tangga. Terciptanya 

keturunan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan berkeluarga maka akan 

lebih bias mendekatkan lagi kita dengan Sang Maha Pencipta agar senantiasa mendapat 

berkah dalam kehidupan. Setiap bahan melambangkan kehidupan dalam berumah tangga 

agar kelak menjadi keluarga yang baik tidak hanya bagi orang juga baik bagi di dunia 

dan akhirat. Menjadikan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. 

 

Kata Kunci : Semantik dan Tepuk Tepung Tawar. 

 

Abstrac 

Tap fresh flour is one tradition that is still carried out in Malay Malay community 

especially in the village of Dendun. But some people have started to abandon this 

tradition to it, the researcher will explain the meaning of this tradition Tap Fresh flour so 

that people know and can keep and maintain onwards. The method used by the 

researchers is descriptive qualitative method. With this method, researchers can describe 

the meaning of each material / equipment used during Flour Fresh Tap and overall 

meaning. The technique is a technique used by researchers note and recording 

techniques. Researchers obtained information from an informant that most know about 

the tradition in the village of Freshwater pat flour Dendun and also one of those who 

always patted Fresh Meal at perikahan. Data obtained by the researchers note, and goods 

/ appliance pat plain flour recorded by taking photographs of each material / equipment. 

The results obtained are all materials used have meanings that are interrelated. Their 

importance in maintaining the durability of marriage. The creation of offspring useful to 

yourself and others. With a family it would be biased closer again to us with the Creator 

to always be blessed in life. Each ingredient symbolizes life in order to settle down 
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someday become a good family not only for people is also good for the world and the 

hereafter. Make a family sakinah mawaddah and warrahmah. 

 

Keywords: Semantics and Tap Fresh Flour. 
 

1.Pendahuluan 

Suku Melayu yang salah satunya mendiami daerah Bintan Pesisir yakni di Desa 

Dendun, Kabupaten Bintan, Propinsi Riau, memiliki keunikan tersendiri dalam 

melakukan upacara adat. Salah satu keunikan yang dapat ditemui adalah ”Tradisi Tepuk 

Tepung Tawar”. Dalam masyarakat Melayu Riau mempunyai arti yang begitu bermakna, 

karena setiap pelaksanakan acara yang dilakukan selalu diiringi dengan acara Tepuk 

Tepung Tawar seperti; pada upacara  perkawinan, khitanan, pemberian nama bayi yang 

baru lahir, menaiki rumah baru, menaiki kendaraan baru, nempah bidan (menujuh bulan), 

naik haji bahkan menyambut tamu pun diadakan Tepuk Tepung Tawar, sehingga makna 

Tepuk Tepung Tawar yang sesungguhnya adalah rasa terima kasih dan syukur kepada 

Yang Maha Kuasa. 

 Selain itu, Tepuk Tepung Tawar juga bermakna memohon doa restu dari hadirin 

serta bermakna menghindarkan diri dan keluarga dari marabahaya, menghadirkan 

kegembiraan atau kesenangan, serta membuang penyakit. Lain halnya dengan tradisi 

kebudayaan Melayu Desa Dendun, Tepuk Tepung Tawar dilaksanakan pada acara 

pernikahan saja. Sedangkan acara kitanan, pemberian nama bayi yang baru lahir, naik 

rumah baru, menaiki kendaraan baru, nempah bidan (nujuh bulan ), dan naik haji. Semua 

acara tersebut dilaksanakan  dengan membaca doa selamat/kenduri yang dihadiri oleh 

tokoh-tokoh masyarakat dan sebagian dari jiran dekat-dekat rumah saja. Adat istiadat dan 

Budaya Melayu merupakan identitas dari bangsa Melayu khususnya di Kepulauan Riau. 

Untuk itu sosialisasi dalam adat perkawinan bertujuan, menimbulkan kembali tentang 

tata cara pelaksanaan adat  perkawinan  zaman dahulu yang sudah mulai terkikis zaman 

dan tenggelam dimakan waktu. 

Sehubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan , berkaitan dengan  

analisis semantik Tepuk Tepung Tawar perumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah prosesi Tepuk Tepung Tawar Melayu Desa Dendun Kabupaten Bintan ? 

Makna–makna apa saja yang terkandung pada bahan/alat yang digunakan dalam prosesi 

Tepuk Tepung Tawar Desa Dendun Kabupaten Bintan ?. Tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagi berikut: Untuk mengetahui setiap bahan/alat yang digunakan 

pada prosesi Tepuk Tepung Tawar masyarakat Melayu di Desa Dendun Kabupaten 

Bintan dan Untuk mendeskripsikan makna-makna yang terkandung pada prosesi Tepuk 

Tepung Tawar masyarakat Melayu di Desa Dendun Kabupaten Bintan. 

Penelitian relevan yaitu dengan judul “Perubahan Makna Tradisi Tepuk Tepung 

Tawar Bagi  Masyarakat Melayu Riau (Selatpanjang)”, Rahmawati (2010). Berdasarkan 

hasil temuan penelitian dan pembahasan pada bagian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

      Tepuk tepung tawar dalam masyarakat Melayu Selat Panjang mempunyai arti yang 

begitu bermakna, karena setiap pelaksanakan acara yang dilakukan selalu diiringi dengan 

acara Tepuk Tepung Tawar seperti pada upacara  perkawinan, khitanan, pemberian nama 

bayi yang baru lahir, menaiki rumah baru, menaiki kendaraan baru, nempah bidan 

(menujuh bulan), naik haji bahkan menyambut tamu pun diadakan  tepuk tepung tawar, 



sehingga makna tepuk tepung tawar yang sesungguhnya adalah rasa terima kasih dan 

syukur kepada Yang Maha Kuasa.  

 

 

2. Metode Penelitian 

Objek yang diambil untuk penelitian  tradisi Tepuk Tepung Tawar yaitu berupa 

bahan/alat yang digunakan ketika pelaksanaan Tepuk Tepung Tawar di Desa Dendun 

Kabupaten Bintan Kecamatan Mantang, yang dilaksanakan pada saat proses perkawinan 

berlangsung. Alasan pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah bahwa Desa 

Dendun  salah satu daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Melayu. Sebagai 

masyarakat asli daerah ini dan mereka masih sangat kuat memegang teguh tradisi Tepuk 

Tepung Tawar.  Penelitian dimulai 20 Januari s.d 30 Juni 2013. Diawali dengan 

observasi sebagai teknik untuk memperoleh informasi dan gambaran terhadap 

permasalahan di Desa Dendun. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskripsi Kualitatif, yaitu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan suatu keadaan atau fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat atau hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini,digunakan 

beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu pengamatan, observasi, teknik rekaman, 

dan teknik catat. 

Adapun teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskripsi kualitatif digunakan untuk menggambarkan 

keadaan dan data yang diperoleh yaitu makna Tepuk Tepung Tawar. 

Adapun langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan keseluruhan data yang didapat dari hasil wawancara. 

2) Membaca seluruh data yang didapat.  

3) Menganalisi persamaan dan perbedaan dari tiap data.  

4) Memilih salah satu data yang persamaan dan perbedaannya  paling dominan. 

Instrumen yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut : kamera HP atau kamera 

digital, kertas kerja, lembar pertanyaan, alat rekam suara, alat untuk mencatat 

 

 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 

 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan peneliti, data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini merupakan bahan/alat yang dipakai pada Tepuk Tepung Tawar. Data 

tersebut dianalisis untuk mendapatkan makna di setiap bahan/alat tersebut. Data yang 

diperoleh didapat dari salah satu warga di Desa Dendun yaitu Bapak Saleh sebagai orang 

yang disegani serta di tuakan di Desa Dendun. 

1. Beras kunyit melambangkan kemuliaan. kesembuhan, dan cita mulia (tanda 

kebesaran), yang bermaksud di dalam suatu perkawinan, hendaklah ke dua 

pasangan dapat saling menjaga satu sama lain baik dalam hubungan serta  

kesehatan pasangan masing-masing baik dikala sehat dan sakit dengan penuh rasa 

sabar dan ikhlas agar terciptanya rumah tangga yang dimuliakan baik dunia dan 

akhirat. 

2. Beras basuh melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebersihan hati 

dalam pernikahan. Makna yang terkandung pada dalam pernikahan bermaksud di 



dalam suatu pernikahan atau berumah tangga hendaklah menjaga kebersihan hati 

sebab apabila hati yang bersih tulus maka rumah tangganyapun akan makmur dan 

sejahtera berkekalan. 

3. Bereteh, makna yang terkandung pada bereteh dalam perkawinan yaitu 

melambangkan kemajuan dan kesuburan (berkembang biak). Dalam sebuah 

perkawinan, setiap pasangan mengharapkan kemajuan di rumah tangganya 

melalui  keturunan  selain demi  menjaga kelangsungan juga keturunan yang 

kelak akan berguna bagi masyarakat dan membanggakan orang tuanya. 

4.  Makna Air tepuk tepung tawar dalam perkawinan yaitu melambangkan kesucian 

dan kemurahan rezeki dan pergaulan, pertemuan yang menambah menyatu 

dengan kebaikan. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk menjalankan perintah  

semata  tetapi  juga  mengharapkan kemurahan rezeki oleh Tuhan dengan cara 

bekerja. Suami wajib bekerja untuk  menafkahi keluarganya, baik istri serta anak-

anaknya. Anak merupakan amanah bagi orang tua untuk dijaga, dididik dan 

dibesarkan agar kehidupannya kelak bias membawa kebenaran untuk di duni dan 

akhirat. 

5. Beras kepal, makna yang terkandung pada beras kepal dalam perkawinan yaitu 

melambangkan sepasang suami isteri yang akan bersatu dalam kehidupan rumah 

tangga. Perkawinan dilakukan oleh dua insan manusia yang berbeda jenis 

kemudian di satuakan  menjadi satu melalui pernikahan dan membentuk sebuah 

rumah tangga yang utuh. 

6. Perenjis, makna  keseluruhan dari perenjis yaitu bersatu padu atau kekeluargaan 

yang selalu disirami rasa kesejukan di dalam menempuh hidup berumah tangga 

atau keberkahan hidup berumah tangga. Rumah tangga yang mendapat berkah 

atau  ridho baik kedua belah pihak dan ridho Tuhan maka rumah tangganya akan 

terasa sejuk dengan tenang dan nyaman oleh rasa saling memiliki. 

7. Sebutir telur, makna sebutir telur ayam  yaitu melambangkan keturunan dan 

berkembang biak. Setiap pernikahan tentulah ingin  mendapat berkah melalui 

keturuna untuk meneruskan keturunan supaya tidak hilang begitu saja. 

8. Inai, makna Inai dalam perkawinan melambangkan suami istri akan hidup 

bersama dalam satu rumah tangga. Sepasang  laki-laki dan peremuan bisa bersatu 

dan sah apabila sudah bersatu dalam sebuah pernikan yang sah. 

9. Air mawar, makna pada air mawar dalam perkawinan yaitu agar berkekalan 

persaudaraan hidup berumah tangga atau keberkahan kita di dunia maupun 

akhirat. Air mawar juga sebagai penutup dalam Tepuk Tepung Tawar. 

Perkawinan dilaksanakan bukan untuk beberapa saat saja, tetapi hendaklah 

berkepanjangan atau dengan kata lain sampai akhir hayat menjemput. Kekal 

hingga hari tua serta mendapatan berkah baik di dunia dan akhirat. 

10.  Sepasang tempat lilin, Makna dari tempat lilin dalam perkawinan yaitu 

melambangkan sepasang pengantin. Tempat lilin dipakai 2 biji untuk 

melambangkan dua sepasang pengantin yang duduk berbua yang sedang 

bersanding di pelaminan. 

11. Sepasang lilin, makna sepasang lilin dalam pernikahan yaitu melambangkan 

sepasang pengantin yang akan duduk bersanding. 

12. Batu petir, makna batu petir dalam perkawinan melambangkan sosok seorang 

laki-laki yang kuat/pantang menyerah. Laki-laki adalah kepala keluarga atau 

pemimpin di keluarganya. Sebagai seorang pemimipin laki-laki haruslah kuat 

dalam membina rumah tangganya dari berbagai cobaan dan halangan agar aman 

dan bercukupan. Selain sebagai pencari nafkah, laki-laki juga harus membimbing 



istri serta anaknya agar menjadi istri yang berbakti kepada suami dan menjadikan 

anak yang soleh dan soleha bagi ke dua orang tuanya. 

13. Mangkok cuci tangan, makna mangkok cuci tangan dalam pernikahan yaitu 

melambangkan membuang segala macam sial majal dalam kehidupan berumah 

tangga. Sebuah pernikahan selalu akan berhadapan dengan marabahaya dalam 

menjaga keutuhan rumah tangga. Kotoran atau noda yang melekat sebaiknya di 

buang atau dibersihkan agar tidak membawa penyaki. Begitupula dalam rumah 

tangga agar segala marabahaya dapat di atasi oleh pengantin ini maka dibasuhlah 

dengan air ketulusan hari dan kesabaran supaya cobaan dan halangan dapat hilang 

kemudian terciptanya sebuah keluarga yang bersih dan akur kembali. 

14. Keto yaitu mangkok berkaki yang terbuar dari perak.. Makna keto dalam 

perkawinan yaitu sebagai keutuhan berumah tangga dan menjaga agar  isi bunga 

di dalamnya tidak jatuh. 

  

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian analisis semantik Tepuk Tepung Tawar maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan alat/bahan  sudah mualai berkurang yaitu bahan untuk 

perenjis (daun setawar, daun sedingin, daun rubu-ribu, daun sepulih, daun juang-juang, 

daun ganda rusa dan daun ati-ati) diganti dengan daun pandan, daun ganda rusa dan daun 

ribu-ribu saja, karena selain ketiga daun tersebut daun–daun yang lain seperti daun 

sedingin, daun setawar, daun sepulih, daun juang-juang dan daun ribu-ribu sulit 

didapatkan, tidak hanya bahan Tepuk Tepung Tawar saja yang berkurang tetapi alat  

Penepuk Tepung Tawar juga sebagian sudah tidak dipakai lagi misalnya batu petir dan 

keto karena batu petir sudah jarang ditemui di Desa Dendun yang sekarang diganti 

dengan batu biasa berbentuk bulat sedangkan keto hanya digunakan oleh raja-raja 

terdahulu yang sekarang di ganti dengan mangkok kaca biasa. 

Berdasarkan makna keseluruhan dari bahan/alat Tepuk Tepung Tawar peneliti 

dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan berumah tangga hendaklah selalu 

rukun, sejahtera, berpikir sebelum bertindak, memikul beban dan rasa tanggung jawab, 

dalam mencari rezki hendaklah berikhtiar (berusaha) dalam menjalankan bahtera 

kehidupan dengan ketulusan hati dan mendapatkan keturunan yang sakinah, mawadah 

dan warahmah sehingga berkekalan hingga akhir hayat. Setelah melihat hasil penelitian 

tentang analisis  semantik Tepuk Tepung Tawar di Desa Dendun, maka peneliti 

saranakan untuk pembaca agar tetap menjaga serta melestarikan  tradisi  kebudayan  

melayu Kepulauan  Riau agar tidak hilang dengan arus modernisasi. 
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