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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang Tradisi Geulayang Tunang di 

Gampong Meunasah Papeun, Lamreung Kec. Krueng Barona jaya 

Kab. Aceh Besar. Selama ini banyak  terjadi pergeseran nilai dalam 

mempersoalkan tradisi sebagai suatu pendekatan  ilmiah dalam 

mengkaji masalah-masalah sosial, Geulayang Tunang salah satu  

permainan tradisional di Aceh dalam realitanya terjadi berbagai 

perubahan dan  dinamika sehingga esensi dari tradisipun menjadi 

kajian yang menarik untuk dibahas. Hal tersebut membuat penulis 

tertarik untuk mengkaji tentang tentang  Tradisi Geulayang Tunang 

di Gampong Meunasah Papeun, Lamreung Kec.  Krueng Barona 

jaya Kab. Aceh Besar. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui  

sejauh mana perubahan dan respon masyarakat terhadap Tradisi 

Geulayang  Tunang, menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, 

menggambarkan berbagai  permasalahan yang terjadi di lapangan 

dan dikaitkan dengan studi kepustakaan.  Mengenai teknik 

penulisannya, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan  

skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 2017. Dilihat dari 

berbagai fenomena  yang terjadi, maka hasilnya menunjukkan 

bahwa terdapat banyak pengaruh yang  terjadi pada saat adanya 

acara Geulayang Tunang dalam kurun waktu 10 tahun  terakhir ini 

di Gampong Meunasah Papeun, hal tersebut terjadi karena populasi  

penduduk, kelahiran-kematian dan pengaruh sosiokultural yang 

sebagian besar  menjadi alasan kenapa proses perubahan terjadi. 

Tradisi juga mengalami hal yang  sama banyak faktor yang 

berperan didalamnya terlepas akan berujung pada hal- hal yang 

positif atau negatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku ngsa 

dan memiliki aneka ragam tradisi. Setiap daerah mempunyai 

lradiri1 sendiri yang berhedaa antara satu dengan yang lain dan 

tidak terkecuali dengan Aceh, yaitu di Gampong Meunasah 

Papeun, Lamreung Kabupatern Aceh Besar.  

Tradisi merupakan salah satu hal yang melekat pada setiap 

generasi, masing-masing masyarakat memiliki adat istiadat yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana 

halnya masyarakat Aceh Besar khususnya di Gampong Meunasah 

Papeun yang melakukan Tradisi Geulayang Tunang setelah panen 

padi. Mempunyai adat istiadat pada umumnya suatu yang kita 

banggakan, dikarenakan itu adalah suatu kekompakan dari 

kelompok kita, akan tetapi suatu tradisi yang tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. Seperti Geulayang Tunang, Geulayang 

Tunang merupakan bagian Tradisi, juga merupakan suatu peraturan 

yang tidak tertulis, namun dengan adanya Tradisi yang seperti ini 

dapat membawa manusia kearah yang lebih baik, seperti halnya 

dapat mencegah seseorang dari miskomunikasi dan putusnya tali 

persaudaraan atau silaturrahmi dalam ajaran Islam. Disamping itu 

tradisi Geulayang Tunang juga dapat memdidik anak-anak dari 

semenjak dini untuk menjalin solidaritas lebih dalam di Gampong 

Meunasah Papeun. 
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Ungkapan Geulanyang Tunang dalam masyarakat Lamreng 

sangat besar pengaruhnya pada pendidikan anak dan masyarakat 

setempat. Pendidikan Islam mengajarkan kepada seseorang supaya 

bisa bersyukur setelah memanen yang ditanam, dan menjalin 

silaturrahmi melalui lomba Geulayang Tunang. Ungkapan 

Geulayang Tunang juga mencegah seseorang supaya tidak 

mengerjakan seseatu yang tidak memeperdulikan orang lain. 

Pemahaman adat kita bukan dijadikan sebagai benda hiasan 

rumah yang selalu dipajang dan di megah-megahkan, namun adat 

kita tersebut harus mampu mengekslor dan harus mengkristal 

kedalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh untuk dijadikan 

sebagai modal pergerakan menuju Aceh yang menjujung 

kemaslahatan umat, terlebih nilai-nilai adat kita tersebut berada 

dalam nilai-nilai syariat slam yang benar-benar syariat dan tentunya 

bukan syariat yang berbalut kepentingan sekelompok orang.
1 

Geulayang Tunang mungkin mempunyai sejarah tersendiri 

atau karena taraf berfikir masyarakat yang masih dipengaruhi oleh 

lingkungan yang terisolir ataupun kebiasaan yang mereka terima 

dari orang tua dahulu sehingga berkembang sampai saat ini. Yang 

jelas Geulayang tunang sampai sekarang masih berkembang 

didalam masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Lamreung 

terutama generasi muda dan anak-anak. Karenanva masyarakat 

tersebut menganggap Geulayang Tunang tidak bertentangan 

dengan adat dan ajaran Agama, sehingga tradisi tersebut masih 

dilakukan sampai saat ini. 

                                                             
1
 Zulfata. Formasi Nalar Aceh, Specenter, Banda Aceh: 2015. 
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Namun seiring kemajuan zaman yang tidak bisa di bendung 

maka teriadi pula berbagai macam hal yang kompleks di tengah-

tengah masyarakat, populasi penduduk, kelahiran-kematian dan 

pengaruh sosiokultural yang sebagian besar menjadi alasan kenapa 

proses dinamika terjadi. Tradisi juga mengalami hal yang sama 

banyak faktor yang berperan didalamnya terlepas akan berujung 

pada hal-hal yang positif atau negatif. 

Dari paparan peneliti tentu untuk melihat bagaimana Tradisi 

Geulayang Tunang di Gampong Meunasah Papeun, Lamreung, 

maka dari hal itu peneliti ingin mengangkat judul tentang “Tradisi 

Geulayang Tunang Di Lamreung (Studi kasus Di Kecamatan 

Krueng Barona Jaya aceh Besar)". 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan diatas 

dan supaya peneliti ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka 

penulis membuat rumusan maslasah, diantaranya adalah: 

1. Mengapa masyarakat Gampong Meunasah Papeun, 

Lamreung masih mempertahankan Tradisi Geulayang 

Tunang? 

2. Bagaimana perubahan Tradisi Geulayang Tunang di 

Gampong Meunasah Papeun, Lamreung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejarah Tradisi Geulayang Tunang di 

Gampong Meunasah Papeun, Lamreung. 
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2. Untuk memahami Tradisi Geulayang Tunang di Gampong 

Meunasah Papeun, Lamreung dalam perspektif masyarakat 

Lamreung 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai titik tolak bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian sejenis secara lebih mendalam sekaligus untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mencari suatu 

kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. 

Secara prkatis, penelitian ini dapat memberikan gambaran 

kepada masyarakat secara umum, bahwasanya kebahagiaan yang 

sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat, dengan penelitin ini 

maka manusia akan lebih terarah dan akan menemukan inti 

memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk memudah pembahasan dan pemahaman yang jelas 

dalam pembaca skripsi ini, maka disusunlah sistematika 

pembahasan penulisan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang rancangan penelitian. Dimulai 

dengan pengenalan masalah pada latar belakang, permasalahan 

yang akan di bahas itu di pertegas dengan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, berisi tentang kajian kepustakaan dan landasan 

teoritis ataupun konsep dasar materi skripsi. Bab ini menentukan 

penulis menemukan teori yang sesuai dengan tema yang akan 
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dibahas ataupun memberikan gambaran umum konsep dasar yang 

menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi. 

Bab ketiga, dalam bab ini berisi metode penelitian dan jenis 

pendekatan penelitian yang digunakan dan juga akan membahas 

tuntas teknik pengumpulan data dan cara analisis data lapangan. 

Bab keempat, penulis akan membahas temuan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di Lamreung, Gampong Meunasah 

Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, 

dan penulis akan mengupas atau menjawab seluruh rumusan 

masalah. 

Bab kelima, yang mana ini adalah bab terakhir atau penutup 

yang berisi kesimpulan serta saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Kajian Pustaka 

Tinjauan kepustaan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

hubungan Tradisi Geulayang Tunang dengan topik orang yang 

terdahulu teliti sehinga tidak ada pengulangan penulisan.
2
 Kegiatan 

peneliti selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa 

yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya 

dan menambahkan hal yang baru dari penelitian ini. 

Hari poerwanto di dalam bukunya yang berjudul 

Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropilogi 

mengatakan kata rukun mengacu pada dua pengertian, yaitu 

sebagai keadaan dan sebagai tindakan, dalam pengertian yang 

pertama, rukun berarti dalam keadaan yang selaras, tenang, 

tenteram tanpa perselisihan dan pertentangan. Disisi lain, rukun 

mengacu pada cara bertindak untuk menghilangkan tanda-tanda 

ketegangan dalam masyarakat atau antar pribadi-pribadi sehingga 

hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik.
3
 Unsur-unsur 

yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan. Jadi 

keadaan rukun berkaitan dengan kondisi sosial dan individual. 

Kondisi sosial yang rukun akan dapat terwujud kalau individu-

individu dalam kelompok itu mampu mengusahakannya. 

                                                             
2
 Akmal Pendidikan Aqidah dalam Kehuarga Muslim, Samalanga, 

2010. 
3
 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dan Perspektif 

Antropologi, (2006, Pustaka Pelajar), 33 
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Persepsi Masyarakat Aceh 1lerhadap Tradisi Peusijuk, 

Skripsi Musliadi.
4
 Didalam skripsinya memaparkan sangat baik 

tentang Tradisi Peusijukyang ada di Gampong Tuwi Kareung 

Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, tentunya ada 

perbedaan skripsi yang di tulis oleh Musliadı dengan yang ingin 

ditulis oleh penulis, memang sama-sama berhubungan dengan 

Tradisi yang ada di daerahnya masing-masing, namun Skripsı 

Musliadi memaparkan tentang Tradisi Peusijukdan yang penulis 

ingin tulis tentang Geulayang Tunang. 

Tradisi Mee Buu Pandangan Masyarakat Trienggadeng 

dalam Konteks Budaya dan Agama, Skripsi Eka Santriani.
5
 Dalam 

skripsi ini memaparkan tentang Tradisi Mee Buu yang merupakan 

satu tradisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

kecamatan Trienggadeng Khususnya Gampong Tuha, dimana 

tradısi tersebut merupakan salah satu perbuatan kebiasaan yang 

turut menjaga kestabilan masyarakat. 

Tradisi Suluk dan Tawajjuh di Dayah Nurul Yaqin Desa 

Limau Saring Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh 

Selatan, Skripsi Aulia Satriani.
6
 Didalam tulisan ini memaparkan 

Tradisi Suluk dan Tawajjuh yang mana suatu cara mendekatkan 

diri kepa da Allah, berzikir dan terus berzikir mengingat Allah. 

                                                             
4
 Musliadi. "Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Tradisi Peusijuk (Sudi 

Kasus Di Gampong Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya' 

Skripsi Bimbing dan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. 
5
 Eka Santriani, “Tradisi Mee Buu Pandangan Masyarakat 

Trienggadeng dalam Konteks Budaya dan Agama” (Skripsi Studi Agama-

Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) 
6
 Aulia Satriani, “ Tradisi suluk dan Tawajjuh di Dayah Nurul Yaqin 

Desa Limau Saring Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan” 

(Skripsi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) 
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Dari beberapa penulisan diatas yang berkaitan dengan yang 

akan peneliti tulis yaitu Tradisi Geulayang Tunang dalam 

perspektif Masyarakat Oleh karena itu, penulis ingin menulis 

sejarah Geulayang Tunang yang berada di Lamreung. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Teori Kebudayaan 

Teori kebudayaan dapat digunakan untuk keperluan praktis, 

memper lancar pembangunan masyarakat, di satu sisi pengetahuan 

teoritis tentang kebudayaan dapat mengembangkan sikap bijaksana 

dalam menghadapi serta menilai kebudayaan-kebudayaan yang lain 

dan pola perilaku yang bersumber pada kebudayaan sendiri.
7 

Pengetahuan yang ada belum menjamin adanya kemampuan 

untuk dapat digunakan bagi tuj uan-tujuan praktis karena antara 

toeri dan praktek terdapat sisi antara (interface) yang harus diteliti 

secara tuntas agar dengan pengetahuan yang diperoleh lebih lanjut 

dari penlitian yang dilakukan, konsekuensi dalam penerapan praktis 

dapat dikendalikan secara ketat. Dengan demikian alkan didapat 

pemahaman tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang 

melandasi pandangan-pandangan teoritis tentang kebudayaan. 

Secara garis besar hal yang dibahas dalam teori kebudayaan 

adalah memandang kebudayaan sebagai, (a) Sistem adaptasi 

terhadap lingkungan. (b) Sistem tanda. (c) Teks, baik memahbami 

pola-Dola perilaku budaya secara analogis. dengan wacana 

tekstual, maupun mengkaji hasil proses interpretasi teks sebagai 

                                                             
7
 Suwarno, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Surakarta: 2008 BP/FKIP 

UMS), 34 
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produk kebudayaan. (d) Fenomena yang mempunyai struktur dan 

fungsi. (e) Dipandang dari sudut filsafat. 

Sebelum lebih lanjut memahami teori kebudayaan ada 

baiknya kita meninjau terlebih dahulu wilayah kajian kebudayaan, 

atau lebih epatrnya lImu Pengetahuan Budaya. Jika menilik 

pembagian keilmuan seperti yang diungkapkan oleh Wilhelm 

Dilthey dan Heinrich Rickert, mereka membagi ilmu pengetahuan 

ke dalam dua bagian, yaitu Nanurwissenschaften (ilmu 

pengetahuan alam) dimana dalam proses penelitiannya berupaya 

untuk menemukan hukum-hukum alam sebagai sumber dari 

fenomena alam. Sekali hukum ditemukan, maka ia dianggap 

berlaku secara universal untuk fenomena itu dan gejala-gejala yang 

berkaitan dengan fenomena itu tanpa kecuali. Dalam 

Natunwissenschaften ini yang ingin dicari adalah penjelasan 

(erklären) suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan 

nomotetis.
8 

Hal lain adalah Geisteswissenschaften (ilmu pengetahuan 

batin) atau oleh Rickert disebut dengan Kulturwissenschaften (ilmu 

pengetahuan budaya) dimana dalam tipe pengetahuan ini lebih 

menekankan pada upaya mencari tahu apa yang ada dalam diri 

manusia baik sebagai mahluk sosial maupun mahuk individu. 

Terutama yang berkaitan pada faktor-faktor yang mendorong 

manusia untuk berperilaku dan bertindak menurut pola tertentu. 

Upaya memperoleh pengetahuan berlangsung melalui empati dan 

                                                             
8
 https://staff.blog.ui.ac.id, teori keudayaan dan ilmu pengetahuan 

budaya, diakses pada tanggal 20 juni 2019, jam 22.00. 

https://staff.blog.ui.ac.id/
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simpati guna memperoleh pemahaman (rerstehen) suatu fenomena 

dengan menggunakan pendekatan ideografis.  

Pada perkembangannya banyak ilmu-ilmu 

geisteswissenschafien dan kulturwissenschafien menggunakan 

pendekatan yang digunakan oleh naturwissenschafien seperti 

halnya Auguste Comte yang melihat suatu fenomena 

perkembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan 

positivistik. Jika di tilik tentang konsep kebudayaan, maka dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu, pertama, Konsep kebudayaan yang 

bersifat materialistis, yang mendefinisikan kebudayaan sebagai 

sistem yang merupakan hasil adaptasi pada lingkungan alam atau 

suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan 

masyarakat. Kajian ini lebih menekankan pada pendangan 

positivisme atau metodologi ilmu pengetahuan alam. Kedua, 

Konsep kebudayaan yang bersifat idelaistis, yang memandang 

semua fenomena eksternal sebagai manifestasi suatu sistem 

internal, kajian ini lebih dipengaruhi oleh pendekatan 

fenomenologi.
9 

Terlepas dari itu semua maka kebudayaan dapat diartikan 

sebagai suatu fenomena sosial dan tidak dapat dilepaskan dari 

perilaku dan tindakan warga masyarakat yang mendukung atau 

menghayatinya. Sebaliknya, keteraturan, pola. atau konfigurasi 

yang tampak pada perilaku dan tindakan warga suatu masyarakat 

tertentu dibandingkan perilaku dan tindakan warga masyarakat 

                                                             
9
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yang lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan 

kebudayaan.
10 

Mengenai pembagian wilayah keilmuan ini terdapat 

kerancuan terutama yang berkenaan dengan peristilahan human 

science dan humanities. Pada masa Yunani dan Romawi, 

pendidikan yang berkaitan dengan humanities adalah yang 

berkaitan dengan pemberian keterampilan dan pengetahuan yang 

diperoleh melalui pendidikan agar seseorang mempunyai 

kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya tentang 

kemanusian yang berbudi dan bijaksana secara sempurna. Adapun 

mata pelajaran yang diberikan untuk mnencapai hal itu adalah 

filsafat, kesusastraan, bahasa (reotrika, gramatika), seni rupa dan 

sejarah. Maka dari penjelasan ini, humanities atau humaniora lebih 

mendekati pada ilmu pengetahuan budaya.  

Berbicara tentang kebudayaan maka tidak bisa terlapsa dari 

peradaban. Berikut ini beberapa dimensi dari peradaban, 

diantaranya, pertama, Adanya kehidupan kota yang berada pada 

tingkat perkembangan lebih "tinggi" dibandingkan dengan keadaan 

perkembangan didaerah pedesaan. Kedua, Adanya pengendalian 

oleh masyarakat dari dorongan-dorongan elementer manusia 

dibandingkan dengan keadaan tidak terkendalinya atau 

pelampiasan dari dorongan-dorongan itu.
11 

Teori kebudayaan adalah usaha untuk mengonseptualkan 

kebermaknaan itu, untuk memahami pertalian antara data dengan 
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 http://staff.blog.ui.ac.id/ teori kebudayaan dan ilmu pengetahuan 

budaya 
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manusia dan kelompok manusia yang mewujudkan data itu. Teori 

kebudayaan adalah usaha konseptual untuk memahami bagaimana 

manusia menggunakan kebudayaan untuk melangsungkan 

kehidupannya dalam kelompok, mempertahankan kehidupannya 

melalui penggarapan lingkungan alam dan memelihara 

keseimbangannya dengan unia supranatural.
12 

Keragaman teori kebudayaan dapat ditinjau dari dua 

perspektif, yaitu, (a) perspektif perkembangan sejarah yang melihat 

bahwa keragaman itu muncul karena aspek-aspek tertentu dari 

kebudayaan dianggap belum cukup memperoleh elaborasi. (b) 

perspekif konseptual yang melihat bahwa keragaman muncul 

karena pemecahan permasalahan konseptual terjadi menurut 

pandangan yang berbeda-beda. Dalam memahami kebudayaan kita 

tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip dasarnya. de Saussure
13

 

merumuskan setidaknya ada tiga prinsip dasar yang penting 

dalammemahami kebudayaan, yaitu: 

1. Tanda (dalam bahasa) terdiri atas yang menandai (signifant, 

signifier, penanda) dan yang ditandai (signifié, signified, 

petanda). Penanda adalah citra bunyi sedangkan petanda 

adalah gagasan atau konsep. Hal ini menunjukkan bahwa 

setidaknya konsep bunyi terdiri atas tiga komponen (1) 

artikulasi kedua bibir, (2) pelepasan udara yang keluar 

secara mendadak, dan (3) pita suara yang tidak bergetar. 
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2. Gagasan penting yang berhubungan dengan tanda menurut 

Saussure adalah tidak adanya acuan ke realitas obyektif. 

Tanda tidak mempunyai nomenclature. Untuk memahami 

makna maka terdapat dua cara, yaitu pertama, makna tanda 

ditentukan oleh pertalian antara satu tanda dengan semua 

tanda lainnya yarng digunakan dan cara kedua karena 

merupakan unsur dari batin manusia, atau terekam sebagai 

kode dalam ingatan manusia, menentukan bagaimana 

unsur-unsur realitas obyektif diberikan signifikasi atau 

kebermaknaan sesuai dengan konsep yang terekam. 

3. Permasalahan yang selalu kembali dalam mengkaji 

masyarakat dan kebudayaan adalah hubungan antara 

individu dan masyarakat. Untuk bahasa, menurut Saussure 

ada langue dan parole (bahasa dan tuturan). Langue adalah 

pengetahuan dan kemampuan bahasa yang bersifat kolektif, 

yang dihayati bersama oleh semua warga masyarakat; 

parole adalah perwujudan langue pada individu. Melalui 

individu direalisasi tuturan yang mengikuti kaidah-kaidah 

yang berlaku secara kolektif, karena kalau tidak, 

komunikasi tidak akan berlangsung secara lancar.
14

 

 Budaya Sebagai Sistem Adaptif 

Satu perkembangan penting dalam teori kultural berasal dari 

aliran yang meninjau kebudayaan dari sudut pandangan 

evolusionari. Satu jembatan antara kajian-kajian tentang evolusi 

makhluk hominid (seperti Australopithecus dan Pithecanthropus) 

                                                             
14
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dan kajian-kajian tentang kehidupan sosial makhluk manusia telah 

membawa kita kepada pandangan yang lebih jelas bahwa pola 

bentuk biologis tubuh manusia adalah "openended'", dan mengakui 

bahwa cara penyempurnaan dan penyesuaiannya melalui proses 

pembelajaran kultural (culhural learning) memungkinkan manusia 

untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan dalam 

lingkungan ekologi tertentu. Penerapan satu model evolusionari 

seleksi alam atas dasar biologis terhadap bangunan kultural telah 

membuat ahli- ahli antropologi bertanya dengan kearifan yang 

makin tinggi tentang cara bagaimana komuniti manusia 

mengembangkan pola-pola kultural tertentu. 

Sejumlah besar penerbitan, populer dan teknis, telah 

membahas tentang pentingnya dan tentang saling keterkaitan antara 

komponen biologis dan komponen kultural dalam tingkah laku 

manusia. Agresi, teritorialitas, peranan-peranan jenis kelamin, 

ekspresi wajah, seksualitas, dan ranah-ranah lain di mana kultural 

dan biologis saling terkait telah dibicangkan orang tanpa henti dan 

seringkali tanpa perasaan (mindlessly). Dari semua perbincangan 

ini kita dapat menarik dua kesimpulan singkat. 

Pertama, setiap pemikiran bahwa apabila kita menguliti 

lapisan konvensi kultural maka pada akhirnya kita akan 

menemukan Primal man dan keadaan manusia yang bugil di 

dasarnya, merupakan pemikiran yang steril dan berbahaya Kita 
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memerlukan satu model interaksional yang kompleks, bukan satu 

pelapisan yang sederhana seperti itu.
15 

Kedua. baik determinisme ekologis maupun determinisme 

kultural yang ekstrem sekarang dapat didukung oleh kepercayaan 

dan ideologi, tetapi tidak oleh ilmu pengetahuan yang arif 

bijaksana. 

2. Teori Sosiologi dan Kebudayaan 

Budaya adalah sistem dari pola-pola tingkah laku yang 

diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas 

manusia dengan lıngkungan ekologi mereka. Dalam "ara hidup 

komuniti" ini termasuklah teknologi dan bentuk organisasi 

ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial dan 

organisasi politik, kepercayaan dan praktek keagamaan, dan 

seterusnya. Bila budaya dipandang secara luas sebagai sistem 

tingkah laku yang khas dari suatu penduduk, satu penyambung dan 

penyelaras kondisi-kondisi badaniah manusia, maka perbedaan 

pandangan mengenai budaya sebagai pola-pola dari (pattern-of) 

atau pola-pola untuk (pattern-for) adalah soal kedua. 

Budaya adalah semua cara yang bentuk-bentuknya tidak 

langsung berada di bawah kontrol genetik yang bekerja untuk 

menyesuaikan individu-individu dan kelompok ke dalam 

komunitas ekologi mereka. Konsep budaya turun jadi pola tingkah 

laku yang terikat kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu 

menjadi "adat istiadat" (customs) atau "cara kehidupan" (way of 
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life) manusia.
16

 Perubahan kultural pada dasarnya adalah suatu 

proses adaptasi dan maksudnya sama dengan seleksi alam. 

Manusia adalah hewan, dan scperti semua hewan-hewan 

lain, harus menjalankan satu hubungan adaptif dengan 

lingkungannya dalam rangka untuk tetap dapat hidup. 

Meskipun manusia dapat melakukan adaptasi ini secara 

prinsipil melalui alat budaya, namun prosesnya dipandu 

oleh aturan-aturan seleksi alam seperti yang mengatur 

adaptasi bioiogis, (Meggers). 

 Budaya dan Sistem Sosiokultural 

Dalam rangka mnencari kejelasan isu-isu yang memisahkan 

ahli-ahli teori budaya yang terkenal, tampaknya kita tidak boleh 

mengharap bahwa gabungan yang terdiri dari berbagai unsur-unsur 

terpilih akan dapat diternukan, lalu semua mereka sepakat dengan 

hal tersebut. Setiap pernyataan tentang budaya yang dapat disetujui 

oleh Marvis Harris dan David Schneider mungkin tidak akan berisi 

apa-apa. Dan sikap eclectic akan membawa kita kembali kepada 

konsep-konsep budaya yang luas dan penuh dengan berbagai aspek 

seperti masa lampau.
17 

Namun demikian, satu pemilihan konseptual akan berguna, 

bukan untuk mendamaikan perbedaan, tetapi untuk mengenali 

sumber dan keadaan mereka Beberapa konsep adalah bersifat 

filosofis dan beberapa yang lain merupakan hal yang mendasar 
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beberapa konsep dapat diselesaikan dengan bukti empiris, beberapa 

yang lain tidak. Masing-masing pendekatan atau posisi teori yang 

telah saya lukiskan dimuka mempunyai kekuatan dan kelemahan 

sendiri-sendiri. Dengan menggarisbawahi kekuatan dan 

membukakan kelemahan yang tersembunyi dibalik retorika yang 

berbunga-bunga, beberapa cara penggabungan kekuatan dengan 

kekuatan dan menjaga sisi-sisi yang terbuka, maka beberapa jalan 

bagi penyelidikan masa depan mungkin muncul dan berguna.
18 

Kontras pertama dalam pemilihan konseptualisasi paralel 

budaya ini dibuat oleh Goodenough. Saya akan menyebut "pola-

pola dari kehidupan komunitas sebagai sistem sosiokultural 

(sociocultural system). "Sistem sosiokultural" mewakili realisasi 

sosial atau aturan-aturan tentang "pola untuk hidup yang ideasional 

dalam lingkungan tertentu. Satu pola pemukiman adalah satu 

elemen dari satu "sistem sosiokultural", bukan satu elemen dari 

"sistem kultural" (prinsip-prinsip konseptual yang sama mungkin 

bisa menghasilkan desa mengelompok padat atau dengan yang 

terkelompok, tergantung kepada sumber air, tanah daratan, tanah 

yang dapat ditanami, kependudukan, dan suku-suku tetangga yang 

bersifat damai atau pemburu kepala orang).
19

 

Satu cara teknologi mata pencarian hidup adalah juga 

merupakan bagian dari satu "sistem sosiokultural", tetapi tidak 

secara tegas dikatakan sebagai bagian dari satu "sistem kultural" 

(masyarakat dengan pengetahuan dan susunan strategi untuk hidup 

yang sama, mungkin terutama adalah hortikulturalis, dalam satu 
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lingkungan dan terutama nelayan dalam lingkungan yang lain, 

mungkin pembuat kapak batu dalam satu lingkungan atau pembuat 

kerang di lingkungan yang lain, mungkin menanam taro pada satu 

sisi pegunungan atau yam pada kulturalis, dalam satu lingkungan 

dan terutama nelayan dalam lingkungan yang lain, mungkin 

pembuat kapak batu dalam satu lingkungan atau pembuat kerang di 

lingkungan yang lain, mungkin menanam taro pada satu sisi 

pegunungan atau yam pada sisi lain dari pegunungan tersebut). 

Apa yang dibicarakan oleh para ahli adaptasi kultural adalah 

dalam satu pengertian "sistem sosiokultural dalam lingkungan".
20

 

Sistem inilah yang adaptif atau maladaptif, dan tergantung dalam 

beberapa hal pada seleksi alam. Pola-pola ideasional untuk hidup, 

pola-pola makna dan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang 

dimiliki bersama oleh subsistem sangat penting dari “cara hidup 

dalam lingkungan". Yang terakhir ini adalah sistem yang kompleks 

dalam pengertian cybernetic, dalam sirkuit-sirkuit yang kompleks 

menghubungkan subsistem-subsistem ekologi, demografi, 

ideasional, dan lain- lain. Bagaimana lingkaran-lingkaran ini saling 

berhubungan, bagaimana informasi keluar melalui lingkaran-

lingkaran tersebut, dan bagaimana proses homeostasis dan 

perubahan yang terarah bekerja, adalah pertanyaan-pertanyaan 

empiris bagi penelitian, bukan polemic ideologis dan pasal-pasal 

kesetiaan.
21 
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Perlu dicatat bahwa konseptualisasi tentang budaya sebagai 

suatu sistem ideasional tidak berarti sama dengan perbedaan antara 

ranah ekonomi secukup hidup, teknologi, organisasi sosial dari 

unit-unit produksi) dengan ranah ideasional (agama, ideologi, 

hukum, kesenian, dll), seperti yang dibuat oleh Harris dan beberapa 

ahli adaptasi kultural yang lain. Pengetahuan dan strategi mengenai 

lingkungan dan cara-cara memperoleh kehidupan dari mereka 

(misalnya tentang membuat piranti, tentang pembentukan 

kelompok-kelompok kerja) adalah sekaligus merupakan bagian dari 

ranah ideasional yang saya sebut "budaya" maupun bagian dari 

pola-pola kepercayaan kosmologis atau upacara keagamaan.
22

 

C. Definisi Operasional 

Adapun kesimpang siuran dan kesalah pahaman dalam 

pemakaian istilah adalah merupakan salah satu hal yang sering 

terjadi sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Untuk 

menghindari hal-hal tersebut penulis merasa perlu untuk 

memberikan batasan-batasan dari istilah tersebut. 

Defenisi kebudayaan adalah keseluruhan system, gagasan, 

tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya 

juga bisa berarti , manifestasi kebiasaan berfikir, sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat.
23 
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Tradisi artinya "segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, 

kebiasaan, ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek 

moyang.
24

 Adapun Tradisi penulis maksud adalah suatu kebiasaan 

yang dilakukan oleh seseorang kelompok orang. Dimana Tradisi 

Geulayang Tunang sudah berlangsung dari suatu generasi ke 

generasi berikutnya di Lamreung. 

Geulayang Tunang terdiri dari dua kata yaitu geulayang 

yang berarti layang-layang dan tunang yang berarti pertandingan. 

Jadi geulayang tuning adalah pertandingan layang-layang atau adu 

layang yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Permainan ini 

sangat digemari di berbagai daerah di Aceh. Mengenai nama 

permainan ini kadang-kadang juga ada pula yang menyebutnya adu 

geulayang. Kedua istilah yang disebutkan memiliki arti yang 

hampir sama. 

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan 

manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-

ikatan aturan yang tertentu, orang banyak: khayalak ramai, lembaga 

permasyarakatan
25

. Adapun masyarakat yang penulis maksud di 

dalam ini adalah masyaarakat yang ada di Lamreung Kabupaten 

Aceh Besar yang menjadi permasalahan tetang pemahaman 

masyarakat tentang tradisi Geulayang Tunang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami 

(to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik 

beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang 

dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang 

saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah 

teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, 

maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga 

berbeda.
26

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang 

dapat menjelaskan dan menganalis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau kelompok 

terhadap sesuatu. Alasan menggunakan metode kualitatif ini adalah 

karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa 

yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang kala merupakan 

sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami. Fenomena yang 

terjadi adalah kebiasaan masyarakat Lamreung melakukan atau 

membuat Geulayang Tunang pada saat sesudah musimn panen, 
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maka dari penelitian ini akan memberi gambaran bagaimana 

Tradisi Geulayang Tunang di Lamreung.
27 

1. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul, lokasi penelitian difokuskan Gampong 

Meunasah Papeun, yaitu di kemukiman Lamreung kecamatan 

Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Selain terjangkau oleh 

penulis, di perkirakan Gampong ini memungkinkan untuk 

melakukan penelitian. Selain itu penelitian ini akan dihentikan jika 

jawaban masyarakat secara garis besar memiliki kesamaan, dengan 

kata lain penulis akan memarginalkan jawaban masyarakat yang 

menjadi sample. Karena itu penelitian hanya dilakukan pada 

beberapa masyarakat dan tokoh saja. Populasi masyarakat yang 

kental dengan jiwa kolektif tentu saja menarik untuk di kaji, 

sehingga masyarakat yang berpandangan normatif dapat lebih luas 

pandangannya ketika penulis bermaksud mengkaji sudut pandang 

tradisi dalam Geulayang Tunang. Penelitian ini dimulai tahun 2019. 

2. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang 

benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung 

dalam masalah penelitian. Jadi dalam hal ini sampling dijaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber, dalam 

penelitian ini informan yang terlibat adalah masyarakat Gampong 

Meunasah Papeun sebanyak 4 orang masyarakat yaitu Munandar 

25 tahun, Ridwan 32 tahun, Saiful Bahri 20 tahun dan Ilham 29 
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tahun, sedangkan dari tokoh adat 1 orang informan yaitu Bapak 

Musliadi. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitan, antara lain 

adalah sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data 

itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang 

sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun 

sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Dalam penelitian ini, 

peneliti terlibat dalam observasi partisipasi yaitu terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.
28 

Kegiatan ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian, untuk melihat kegiatan, metode dan sebagainya 

yang menyangkut dengan Tradisi Geulayamg Tunang di Lamreung. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia 
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sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau 

gejala yang yang dipilih untuk diteliti.
29

 Pada metode ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab (dialog) langsung 

antara pewawancara dengan informan. 

Melakukan wawancara pada 4 orang masyarakat, 1 tokoh 

adat adalah untuk menemukan data yang berkaitan dengan Tradisi 

Geulayang Tunang, alasan kenapa hanya mengambil informan 5 

orang adalah karena untuk apa mengambil banyak informan namun 

tidak bisa untuk memperdalam data, akan tetapi dengan informan 

yang peneliti tentukan ini hanya orang-orang yang memang betul-

betul mengetahui tentang apa yang paneliti ingin tulis. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara menelaah sejumlah 

data yang tertulis yang berkaitan dengan kegiatan Tradisi 

Geulayang Tunang di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya 

Kabupaten Aceh Besar. 

C. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi, maka peneliti menggunakan teknik 

analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak 

dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. 

Oleh karena itu, maka dalam penelitian kualitatif ini data yang di 
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peroleh dianalisis dengan langkah-langkah peneliti dalam 

menganalisis data sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari 

lapangan. Proses ini berlangsung salama penelitian dilakukan, dari 

awal sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi ini peneliti 

benar-benar mencari data yang benar-benar valid. 

b. Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

c. Verifikasi/ penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung, Makna-makna yang 

muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya 

sehingga validitasnya terjamin.
30

 

Semua hal harus dicek keabsahannya agar hasil 

penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan 

dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam hal ini penulis 

menggunakan trigulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informası yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Triangulasi adalah dimana peneliti menggunakan 

                                                             
30

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009),  209 



 

 

26 

berbagai metode pencarian data untuk mendapatkan gambaran dari 

fenomnena yang sedang diteliti yaitu dengan melakukan misalnya 

wawancara, diskusi kelompok terarah, pengamatan, telah dokumen 

dan semua ini semata dilakukan untuk mempekuat kesahihan dan 

memperkecil bias dari data informasi yang diperoleh untuk 

menjawab fenomena yang sedang diteliti.
31

 

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, selanjutnya 

peneliti melakukan pengumpulan data observasi yang dilakukan 

pada tempat penelitian, ingin melihat langsung dari hasil 

wawancara dengan informan, maka apa yang dapat di observasi 

peneliti memastikan langsung data-data yang sudah diwawancarai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keadaan geografis Gampong Meunasah Papeun 

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di 

Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Jantho, yang resmi di 

pindahkan aktifitas perkantoran dari Banda Aceh pada tanggal 29 

Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak 

Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Secara Geografis 

Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2'- 5°,8’ Lintang Utara 

dan 95°80 - 95°,88’ Bujur Timur. Batas Wilayah dideliniasi 

berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah: 

 Sebelah Utara: Selat Malaka 

 Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya 

 Sebelah Barat: Kabupaten Pidie 

 Sebelah Timur: Samudera Indonesia 

Dengan luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 

Kecamatan dan 604 Gampong.
32 

Salah satu dari 604 Gampong diatas adalah Gampong 

Meunasah Papeun. Gampong Meunasah Papeun berada dalam 

kemukiman Lamreung Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar. 

Dengan luas wilayah 1.2 km, jumlah penduduk 3.197 jiwa dan 

kepadatan penduduk 2.648 jiwa/km. Gampong Meunasah Papeun 

juga terdiri dari 4 Dusun yaitu: 

                                                             
32

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Statistik Daerah 

Kecamatan Krueng Barona Jaya 2013, 1. 



 

 

28 

1. Lampe 

2. Lampaseh 

3. Ujong blang 

4. Puklat 
 

2. Demografi Masyarakat Gampong Meunasah Papeun 

Penduduk adalah salah satu elemen penting dalam suatu 

wilayah. Jumlah penduduk Gampong Meunasah Papeun pada tahun 

2013 sebanyak 3.197 jiwa Pertambahan penduduk di kecamatan 

Krueng Barona Jaya mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Penduduk Gampong Meunasah Papeun terdiri dari berbagai 

usia yang berjumlah sebanyak 3.197 jiwa dengan jumlah kepala 

keluarga 586 KK yang terdiri dari 527 kepala keluarga laki-laki dan 

59 kepala keluarga perempuan, yang dengan jumlah penduduk pria 

1.654 jiwa dan wanita 1543 jiwa.
33

 Maka untuk lebih jelasnya 

jumlah penduduk Gampong Meunasah Papeun menurut kelompok 

umur dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 1. Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong Meunasah 

Papeun Menurut Umur Secara Keseluruhan. 

No Kelompok Umur Jumlah Jiwa 

1 0-1 89 

2 2-4 436 

3 5-14 737 

4 15-39 905 

5 40-64 753 

6 65 > < 277 

Jumlah 3197 
Sumber: Data Kantor Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun tahun 

2013.
34 

                                                             
33

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Statistik Daerah 

Kecamatan Krueng Barona Jaya 2013, 4. 
34

 Dokumentasi Kajian Gampong Meunasah Papeun Tahun 2013 



 

 

29 

Dengan persebaran penduduknya sangat padat juga 

dikarenakan letak dan kondisi tempat yang terletak di pinggiran 

kota yang tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh.  

Jumlah penduduk usia muda relatif lebih banyak jumlahnya 

dari pada penduduk usia tua, hal ini menunjukkan angka kelahiran 

meningkat dan kematian menurun, akibatnya jumlah penduduk 

terus bertambah seiring meningkatnya angka kelahiran. Banyaknya 

penduduk usia muda merupakan modal dasar pembangunan yang 

tidak ternilai dalam meningkatkan kemajuan masyarakat apa bila 

kualitas sumber daya generasinya dapat ditingkatkan. 

 Fasilitas Pendidikan 

Dalam kehiduparn masyarakat di era modern tentunya 

pendidikan begitu sangat penting untuk meningkatkan sumber daya 

manusia. Melalui pendidikan, kita akan mempunyai pengetahuan 

yang dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun 

orang lain. Pendidikan dapat memberi kesempatan bagi sesorang 

dalam menggapai cita-citanya baik dalam sebuah instansi 

pemerintah ataupun instansi-instansi lain yang dapat memberi 

peluang bagi kita. Dengan pendidikan seseorang akan dapat meraih 

kesuksesannya dan jalan menuju sumber daya manusia yang lebih 

baik. Namun itu tidak lepas dari peran orang tua, guru, sarana, 

fasilitas sekolah yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Banyak orang 

mengatakan bahwa sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang 

mempunyai sarana dan fasilitas yang lengkap. 

Adapun lembaga pendidikan yang ada di Gampong 

Meunasah Papeun dapat dilihat pada tabel brikut: 
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Tabel 4. 2. Lembaga Pendidikan di Gampong Meunasah Papeun. 

Tingkat Pendidikan Banyak 

Sekelah Menengah Atas 0 

Sekolah Dasar 1 

Paud 1 

Jumlah 2 
Sumber: Data Kantor Kepala Desa CGampong Meunasah Papeun, tahun 2018.

35 

Adapun lembaga pendidikan Agama yang ada di Gampong 

Meunasah Papeun dapat dilihat pada tabel brikut: 

Tabel 4. 3. Lembaga Pendidikan Agama di Gampong Meunasah 

Papeun. 

Tingkat Pendidikan Banyak 

Pesantren Tradisional 0 

Pesantren Terpadu 0 

Balai Pengajian 4 

Jumlah 4 
Sumber: Data Kantor Kepala Desa Gampong Meunasah Papeun, tabun 2018. 

 

 Kehidupan Keagamaan Masyarakat 

Pengalaman Agama dalam kehidupan sehari-hari sangat 

mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha 

untuk meningkatkan pendidikan agama. Dari hasil observasi 

peneliti, masyarakat Gampong Meunasah Papeun sangat patuh 

terhadap ajarannya, baik dari segi kedisiplinan mengerjakan shalat 

dan lain sebagainnya, hal itu di dukung dengan infrastruktur 

dengan mempunyai satu Mesjid (kemukiman) dan satu Meunasah. 

Kegiatan keagamaan di Gampong Meunasah Papeun sangat aktif 

terutama dari segi kolektifitas masyarakat dalam menjalankan 
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ajaran agama, seperti shalat berjamaah di setiap waktunya di 

tambah adanya pengajian rutin yang di ikuti oleh berbagai usia 

mulai dari orang tua sampai anak-anak. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadan kekompakan dan rasa kolektif masyarakat Gampong 

Meunasah Papeun. 

 Kesehatan 

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan suatu hal 

penting yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ketersediaan 

sarana kesehatan Posyandu, Polindes/Poskesdes, Puskesmas dan 

pelayanan kesehatan lainnya, merupakan faktor utama untuk 

menunjang kualitas kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. 

Gampong Meunasah Papeun memiliki sarana kesehatan yang 

berjumlah 1 Polindes dengan jumlah bidan l orang.
36 

B. Pengertian Tradisi 

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling 

sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama 

dan mnenjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang 

sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya 

informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi 

dapat punah.
37
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Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan 

masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk 

kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, 

bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan 

sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman 

kini. dalam berbagai tingkatannya.
38

 Berbicara mengenai tradisi, 

hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. 

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang 

sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. 

Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk 

material dan gagasan, atau objektif, dan subjektif. Menurut arti 

yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada 

kini, belum di hancurkan, dirusak, di buang, atau dilupakan. Disini 

tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari 

masa lalu.
39 

 Tujuan Tradisi 

Tujuan adanya tradisi dalam masyarakat yaitu agar hidup 

manusia kaya akan budaya dan nilai bersejarah serta agar 

kehidupan menjadi harmonis. Semua itu akan terwujud jika 

manusia salıng menghargai, menghormati dan menjalankan tradisi 

dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. 

 Fungsi Tradisi 
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Adapun fungsi tradisi yaitu: 

 

a. Sebagai Penyedia Fragmen Warisan Historis 

Sebagai penyedia fragmen warisan historis, tradisi kita 

pandang bermanfaat. Tradisi seperti suatu gagasan dan material 

yang dapat digunakan manusia dalam tindakan saat ini dan 

membangun masa depan dengan dasar pengalaman masa lalu 

Contohnya peran yang harus diteladani seperti tradisi 

kepahlawanan, kepemimpinan karismatis dan lain sebagainya. 

b. Sebagai Pemberi Legitimasi Pandangan Hidup 

Tradisi berfungsi sebagai pemberi legitimasi pada 

pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudaj 

ada. Semua itu membutuhkan pembenaran agar dapat mengikat 

anggotanya. Contohnya seperti wewenang seorang raja yang 

disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.  

c. Sebagai Penyedia Simbol ldentitas Kolektif 

Tradisi berfungsi menyediakan simbol identitas kolektif 

yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primodial kepada 

bangsa, komunitas dan kelompok. Contohnya seperti tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, ritual umum 

dan lain sebagainya. 

d. Sebagai Tempat Pelarian 

Tradisi berfungsi sebagai tempat pelarian dari keluhan, 

ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi 

yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia,menyediakan 

sumber pengganti kebanggaan jika masyarakat berada dalam 

kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu dapat 
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membentuk suatu bangsa untuk bertahan hidup saat berada 

dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau 

lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak 

berkurang pada masa kini. 

1. Kebudayaan dan Budaya lokal di Aceh 

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kata "kebudayaan" 

berasal dari bahasa Sansakerta "Budha yah'", yaitu bentuk jamak 

dari pada kata "buddhi" yang berarti budi atau akal. Dengan 

demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal. Ada sarjana yang mengupas kata 

budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang 

berarti daya dari budi. Oleh karena itu, mereka membedakan 

"budaya" dari "kebudayaan". Demikianlah "budaya" adalah "daya 

dari budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan 

"kebudayaan'" adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu sendiri. 

Dalam istilah antropologi budaya, perbedaan itu ditiadakan. Kata 

"budaya" di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari 

kebudayaan dengan arti yang sama.
40

 

Kata "culture" yang merupakan kata asing yang sama 

artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin, "Colere yang 

berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah untuk 

bertani. Arti ini berkembang,culture sebagai segala daya upaya 

serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam. 

Namun secara umum pengertian kebudayaan mengacu kepada 

kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu 
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generasi ke generasi berikutnya. Makna ini kontras dengan 

pengertian kebuda yaan seharı-hari yang hanya merujuk kepada 

bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun 

dan kesenian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 

kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal 

budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 

Kebudayaan juga bermakna hasil berfikir atau akal budi yang 

didapat dari alam sekeliling yang digunakan untuk kesejahteraan 

hidup manusia.
41 

Sementara itu, Bekker menduga, bahwa asal kata 

kebudayaan adalah dari kata "abhyudaya",dari bahasa Sansakerta. 

Kata "abhyudaya" memiliki arti sebagai hasil baik, kemajuan, 

kemakmuran yang serba lengkap. Kata-kata ini menurut Bekker 

dipakai dalam kitab Dharmasutera dan kitab-kitab agama Budha 

untuk menunjukkan arti kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan 

moral dan rohani, maupun material dan jasmani, sebagai kebalikan 

dari Nirvana atau penghapusan segala musibah untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia. Bekker sendiri mengartikan kebudayaan 

sebagai penciptaan, penerbitan dan pengolahan nilai-nilai insani. 

Tercakup di dalamnya usaha membudayakan bahan alam mentah 

serta hasilnya. Jhon Morgan cenderung mengartikan kebudayaan 

sebagai “The expresson of meaning through its forms and contents 

inderectly addressed to Essential Meaning, the Unconditional: 

whereas religion is the expression of meaning imbedded in cultural 
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forms and contents, intentionally focused upon the Essential, the 

Unconditional".
42 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa budaya 

merupakan makna yang muncul daripada bentuk dan isi, sedangkan 

agama merupakan makna yang bersatu dalam bentuk dan isi 

budaya. Jadi, memang sulit bagi kita untuk memisahkan mana 

budaya yang kita alami sehari-hari, sebab dia telah bercampur 

dengan agama yang dianut masyarakat. 

Kearifan lokal atau "local genius'" merupakan istilah yang 

diperkenalkan oleh Wales yaitu “the sum of the cultural 

characteristics which the vast majoriny of a people have in 

common as a result of their experiences in early life".  

Selain itu, local genius menurut Wales yaitu, "kemampuan 

kebudayaan setempat dalamn menghadapi pengaruh kebudayaan 

asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan".
43

 

Berdasarkan pendapat di atas, kearifan lokal merupakan 

budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat-

tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalamn 

menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut 

mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana 

pembangunan karakter bangsa. Hal ini pentıng terutama di zaman 

sekarang ini yakni zaman keterbukaan informasi dan komunikasi 

yang jika tidak disikapi dengan baik maka akan berakibat pada 

                                                             
42

 Jhon Margon, “Religion and Culture as Meaning System: A Dialog 

Between Geertz and Tillich,” The Journal of Relegion 57, 4: 1977, 370. 
43

 Rasid Yunus. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai 

Penguat Karekter Bangsa, Studi Empiris Tentang Huyutu. (2014, Yogyakarta: 

Deepublish). 37 



 

 

37 

hilangnya kearifan lokal sebagai identitas dan jati dıri bangsa. Hal 

yang sama disampaikan oleh Lubis
44

 bahwa jati diri bangsa adalah 

watak kebudayaan (culural character) yang berfungsi sebagai 

pembangunan karakter bangsa (national and character building). 

Dilihat dari struktur dan tingkatannya kearifan lokal berada 

pada tingkat culture. Hal ini berdasarkan sebuah skema sosial 

budaya yang ada di Indonesia dimana terdiri dari masyarakat yang 

bersifat majemuk dalam struktur sosial, budaya (multikulural) 

maupun ekonomi. Ranjabar mengatakan bahwa dilihat dari sifat 

majemuk masyarakat Indonesia, maka harus diterima bahwa 

adanya tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai 

coraknya sendiri, ketiga golongan tersebut adalah sebagai berikut:
45 

 Kebudayaan suku bangsa (yang lebih dikenal secara umum 

di Indonesia dengan nama kebudayaan daerah). 

 Kebudayaan umum lokal. 

 Kebudayaan nasional.
46

 

Dalam penjelasannya, kebudayaan suku bangsa adalah 

sama dengan budaya lokal atau budaya daerah. Sedangkan 

kebudayaan umum lokal adalah tergantung pada aspek ruang, 

biasanya ini bisa dianalisis pada ruang perkotaan dimana hadir 

berbagai budaya lokal atau daerah yang dibawa oleh pendatang, 

namun ada budaya dominan yang berkembang yaitu misalnya 

budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut. Sedangkan 
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kebudayaan nasional adalah akumulasi dari budaya-budaya daerah. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat
47

 budaya 

lokal terkait dengan istilah suku bangsa sendiri adalah "suatu 

golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan 

kesatuan kebudayaan, dalam hal ini unsur bahasa adalah ciri 

khasnya". 

Menurut Judistira
48

 kearifan lokal adalah "merupakan 

bagian dari sebuah skema dari tingkatan budaya (hierakis bukan 

berdasarkan baik dan buruk)." Selain itu, Judistira menegaskan 

bahwa kebudayaan lokal adalah melengkapi kebudayaan regional, 

dan kebudayaan regional adalah bagian-bagian yang hakiki dalam 

bentukan kebudayaan nasional. Dalam pengertian yang luas 

Judistira mengatakan bahwa: Kebudayaan daerah bukan hanya 

terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa keindahan melalui 

kesenian belaka tetapi termasuk segala bentuk, dan cara-cara 

berperilaku, bertindak, serta pola-pola pikiran yang berada jauh 

dibelakang apa yang tampak tersebut. Wilayah adminstratif 

tertentu, menurut Judistira bisa merupakan wilayah budaya daerah, 

atau wilayah budaya derah itu meliputi beberapa administratif, 

ataupun di suatu wilayah administratif akan terdiri dari bagian-

bagian suatu budaya daerah. Wilayah administratif atau demokrafi 

pada dasarnya menjadi batasan dari budaya lokal dalam 

defenisinya, namun pada perkembangan dewasa ini, dımana arus 
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urbanisasi dan atau persebaran penduduk cenderung tidak merata, 

menjadi sebuah persoalan yang mengikis definisi tersebut. 

Dalam pengertian budaya lokal atau daerah yang ditinjau 

dari faktor demokrafi dengan polemik didalamnya, Kuntowijoyo
49

 

memandang bahwa wilayah adminstratif antara desa dan kota 

menjadı kajian tersendiri. Dimana menurutnya, kota yang 

umumnya menjadi pusat dari bercampurnya berbagai kelompok 

masyarakat baik lokal maupun pendatang menjadi lokasi yang sulit 

didefinisikan, Sedangkan di wilayah desa, sangat memungkinkan 

untuk dilakukan pengidentifikasian. Di kota-kota dan lapisan atas 

masyarakat sudah ada kebudayaan nasional, sedangkan kebudayaan 

daerah dan tradisional menjadi semakin kuat bila semakin jauh dari 

pusat kota. Sekalipun inisiatif dan kreatifitas kebudayaan daerah 

dan tradisional jatuh ke tangan orang kota, sense of belonging 

orang desa terhadap tradisi jauh lebih besar. 

Interaksi antara budaya pendatang dan masyarakat lokal, 

pada hakekatnya definisi budaya berdasarkan konteks wilayah atau 

demokrafis pada prinsipnya tetap masih relevan walaupun tidak 

sekuat definisi pada konteks suku bangsa. Hal ini sesuai yang 

dikatakan Abdullah
50

 bahwa, keberadaan suatu etnis di suatu 

tempat memiliki sejarahnya secara tersendırı, khususnya 

menyangkut status yang dimiliki suatu etnis dalam hubungannya 

dengan etnis lain. Sebagai suatu etnis yang merupakan kelompok 

etnis pendatang dan berinteraksi dengan etnis asal yang terdapat di 
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suatu tempat, maka secara alami akan menempatkan pendatang 

pada posisi yang relatif lemah. 

Merujuk pada beberapa pandangan di atas, maka dapat 

disimpulkan kearifan lokal dalam definisinya didasari oleh dua 

faktor utama yakni faktor suku bangsa yang menganutnya dan 

kedua adalah faktor demokrafis atau wilayah administratif. 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terbentuk dari 

beratus etnis. Etnis-etnis ini bermukim mulai dari Sabang hingga 

Merauke. Aceh adalah nama kelompok etnis yang mempunyai 

karakteristik berbeda dengan kelompok etnis lain yang ada di 

Indonesia. 

Daerah asal orang-orang dari kelompok etnis Aceh adalah 

daerah Aceh, berada di ujung utara Pulau Sumatera, terutama di 

bagian pesisirnya Daerah ini sangat penting kedudukannya di 

Indonesia karena, seperti diketahui, dari daerah Aceh inilah 

hitungan nol kilometer wilayah paling barat Republik Indonesia 

dimulaí. Selain itu, di wilayah Aceh pula terdapat Selat Malaka, 

yang merupakan salah satu jalur tersibuk dalam jaringan pelayaran 

internasional. Dengan demikian, Aceh memiliki nilai strategis yang 

tinggi dari sudut pandang ekonomi, politik, penahanan, dan 

keamanan. 

Etnis Aceh seringkali menyebut dirinya sebagai ureueng 

Aceh (orang Aceh). Ureueng Aceh memiliki budaya tersendiri 

dalam bertingkah laku, bersikap, beradat, berbudaya, dan 

sebagainya. Ureueng Aceh, menurut sebuah sumber, berkarakter 

keras, tidak mau begitu saja didikte, tidak cepat menyerah hampir 

dalam semua kesempatan dan teguh dalam menghadapi masalah. 
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Kata sumber lainnya bahwa adat tata kelakuan masyarakat Aceh 

identik dengan nilai-nilai budaya Islam. 

a. Parameter-Parameter Budaya 

Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia 

tertentu. Budaya bukanlah suatu yang dimiliki oleh sebagian orang 

dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya, budaya dimiliki 

oleh seluruh manusia dan dengan demikian merupakan suatu factor 

pemersatu. Orang-orang kerdil Afrika dan orang-orang angkatan 

laut di Amerika Serikat memiliki persamaan dalam bentuk-bentuk 

budaya tertentu. Meskipun kita semua punya persaman dalam 

aspek-aspek tetentu, misalnya bahasa dan makanan yarng diproses, 

terdapat aneka ragam perilaku manusia, karena kita tidak 

mempunyai budaya yang sama mulanya akan tampak kontradiksi 

apa yang dimakan orang dalam suatu budaya, menjadi menjijikan 

dalam suatu budaya lain.
51 

Budaya juga merupakan pengetahuan yang dapat 

dikomunikasikan, sifat-sifat perilaku di pelajari yang juga ada pada 

anggota-anggota dalam suatu kelompok social dan berwujud dalam 

lembaga-lembaga dan artefak-artefak mereka. Dalam hal lain setiap 

kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya 

sendiri terhadap-terhadap tantangan hidup seperti kelahiran, 

pertumbuhan, hubungan-hubungan social, dan bahkan kematian. 

Ketika orang- orang menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan 

ganjil yang mereka temukan dibumi, kebiasaan hidup sehari-hari 
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timbul: bagaimana mandi, berpakaian, makan, belajar, bermain dan 

tidur.
52

 

Budaya membantu kita dalam memahami wilayah planet 

atau ruang yang kita tempati. Suatu tempat akan asing bagi orang-

orang asing, tidak bagi orang-orang yang menempatinya. Budaya 

memudahkan kehidupan dengan memberikan solusi-solusi yang 

telah disiapkan untuk memecahkan masalah-masalah, dengan 

menetapkan pola-pola hubungan, dan cara-cara memelihara kohesi 

dan konsesnsus kelompok. Banyak cara atau pendekatan yang 

berlainan untuk menganalisis dan mengkategorikan suatu budaya 

agar budaya tersebut lebih mudah dipahami.
53

 

b. Manusia Sebagai Pencipta dan Pengguna Budaya 

Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai 

interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini. Manusia 

yang telah dilengkapi Tuhan dengan akal dan pikirannya 

menjadikan mereka khalifah di muka bumi dan diberi kemampuan 

yang disebut sebagai daya manusia. Manusia memiliki kemampuan 

daya antara lain akal, intelegensia, dan intuisi, perasaan dan emos, 

kemauan, fantasi dan perilaku.
54

 

Hasil karyanya manusia menimbulkan teknologi yang 

mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap 

lingkungan alamnya. Sehingga kebudayaan memiliki peran 

sebagai: 

1. Suatu hubungan pedoman antaramanusia atau kelomponya. 
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2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan 

kemampuan- kemampuan lain. 

3. Sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. 

4. Pembeda manusia dan binatang. 

5. Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus 

bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. 

6. Pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika 

berhubungan dengan orang lain. 

7. Sebagai modal dasar pembangunan.
55

 

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui 

akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula 

manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil 

ciptaannya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia 

dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya.
56

 

C. Tradisi Geulayang Tunang di Gampong 

Meunasah Papeun 
 Definisi Layang-layang 

Layang-layang, layangan, atau wau (disebagian wilayah 

semenanjung Malaya) merupakan lembaran bahan tipis 

berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan 

dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali Layang-

layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat 

pengangkatnya Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat 

permainan, layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual, 
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alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu 

penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. 

 Lintasan Sejarah Layang-layang 

Berdasarkan beberapa literatur yang ada, layang-layang 

sudah dikenal di Cina lebih dari dua ribu lima ratus tahun silam 

Disebutkan, sekitar tahun 500 sebelumn masehi, Jenderal Han 

Hsin dari Dinasti Han menerbangkan layang-layang untuk 

mengukur seberapa jauh pasukannya harus menggali 

terowongan. Dengan mengetahui jarak tersebut, pasukannya 

akan mencapai pusat kota tempat musuhnya berada. Perkiraan 

yang akurat itu sangat membantu Jenderal Han Hsin 

mengalahkan musuh-musuhnya dalam berbagai pertempuran 

pada masa itu. 

Dari negeri Cina. Penggunaan layang-layang kemudian 

menyebar ke Korea, Jepang, dan India, terus kenegara di Asia 

Tenggara Namun, ada pula pendapat yang berbeda sama sekali, 

yakni yang menyebutkan bahwa laying layang pertama kali 

dikenal di Indonesia, kemudian menyusuri arah sebaliknya dari 

pendapat pertama. Pendapat yang kedua ini mendasarkan 

argumennya pada penemuan sebuah lukisan gua di daerah 

sulawesi tenggara, tak jauh dari kota Kendari, tepatnya dipulau 

Muna. Ada yang menduga lukisan yang menggambarkan orang 

sedang memainkan layang-layang itu dibuat sekitar 6000 tahun 

nan lampau. Tapi. hal itu dibantah oleh Drs. E. A. Kosasih, 
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MHum., Arkeolog yang telah melakukan penilitian lukisan-

lukisan gua di Muna.
57 

"Lukisan itu terbilang muda atau modern dalam data 

arkeologi. karena, pada lukisan itu terdapat gambar orang yang 

sedang memegang senjata yang terbuat dari logam dan ada juga 

gambar perahu yang menggunakan kain layar berbentuk persegi 

panjang, seperti perahu-perahu layar khas Indonesia bagian 

timur. Sehingga dapat diperkirakan, lukisan itu dibuat oleh 

orang-orang yang hidup pa da awal maschi, pada zaman logam, 

meskipun zaman tersebut di Indonesia terjadi pada 1000-400 

tahun SM," ungkap Kosasih. 

Namun, Wolfgang Bieck dari Jerman, yang sudah 

berkunjung ke Muna, menyatakan bahwa temuan di Muna 

tersebut akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perlayan gan 

dunia. Bieck berjanji akan mencari dan mengumpulkan data-

data sejarah, baik di Muna maupun di Selandia Baru (Mauri). 

Meski banyak Iiteratur menyebutkan layang-layang pertama 

kali di kenal di Cina, akan tetapi pada akhirnya Wolfgang Bieck 

berhasil membuktikan kalau layang-layang pertama berasal dari 

indonesia, karena tinta yang digunakan pada lukisan di gua 

muna dan juga gambar layang-layang Kaghati Kolope pada 

dinding gua tersebut. Wolfyang Bieck langsung mengklarifikasi 

melalui Lekong (perkumpulan layang-layang Indonesia) di 

Jakarta kalau layang-layang tertua bukan berasal dari negara 

China melainkan dari Indonesia tepatnya di Muna Karena 
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layang-layang yang dibuat di negara China itu telah 

menggunakan teknologi yang bahannya dari kain parasut dan 

batang alumunium.
58

 

a. Sejaralh Geulayang Tunang di Gampong Meunasah 

Papeun 

Geulayang Tunang terdiri dari dua kata yaitu geulayang 

yang berarti layang-layang dan tunang yang berarti pertandingan. 

Jadi geulayang tuning adalah pertandingan layang-layang atau adu 

layang yang diselenggarakan pada waktu tertentu Permainan ini 

sangat digemari di berbagai daerah di Aceh. Mengenai nama 

permainan ini kadang-kadang juga ada pula yang menyebutnya adu 

geulayang. Kedua istilah yang disebutkan memiliki arti yang 

hampir sama. 

Geulayang merupakan permainan yang sangat populer. Tua 

muda, miskin-kaya, semua suka bermain geulayang pada 

musimnya. Permainan ini dipercaya sebagai warisan endatu (nenek 

moyang) Hampir tidak ada sejarah tertulis yang menjelaskan 

tentang asal-usul permainan ini. Menurut sejarah Tiongkok, 

layang-layang telah menjadi bagian dari budaya Tiongkok selama 

sekitar 2.400 tahun. Selama abad IV SM, Gongshu Ban dan Mo Di, 

seorang pelindung seni dan seorang filsuf, masing-masing 

membuat layang-layang berbentuk burung merpati kemudian 

dinaikkan ke udara dengan bantuan angin. Akan tetapi tidak dapat 

dipastikan apakah orang Tiongkok yang memperkenalkan 

permainan layang-layang kepada masyarakat Aceh. 
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Masyarakat Aceh selama berabad-abad hanya mengetahui 

bahwa geulayang telah dimainkan secara turun-temurun oleh 

endatu mereka sebagai permainan rakyat.
59

 

Hal ini juga yang kemudian di alami oleh segenap 

masyarakat Gampong Meunasah Papeun mengenai permainan 

Geulayang Tunang yang mereka yakini sudah ada sejak dahulu 

pada masa raja-raja Aceh atau lebih tepatnya pada masa kerajaarn 

Aceh. Sebagai salah satu permainan legendaris yang sudah menjadi 

tradisi bagi masyarakat Gampong Meunasah Papeun di setiap 

tahunnya mengaadakan permainan Geulayang Tunang sebagai 

perwujudan untuk menjaga dan meneruskan tradisi yang telah di 

tinggalkan oleh endatu masyarakat Gampong Meunasah Papeun. 

b. Partisipasi Masyarakat terhadap Geulayang Tunang 

Permainan layang-layang juga mencakup berbagai aspek 

kehidupan manusia. dari aspek permainan, layang-layang sudah 

dikenal sejak dulu sebagai salah satu hiburan bagi berbagai lapisan 

masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bagi para 

Petani dan keluarganya sudah menjadi tradisi untuk menerbangkan 

layang-layang disaat senggang pada sore hari, terutama pada saat 

padi menguning dan harus dijaga dari serangan burung pemakan 

padi. Sampai saat ini pun kita masih dapat melihat, sebagai 

permainan rekreasi, banyak anak-anak dan orang dewasa bermain 

layang-layang. 

Tradisi Geulayang Tunang yang diadakan pada beberapa 

daerah di Aceh terutama ketika ada event resmi pemerintah, seperti 
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HUT daerah tertentu atau PKA (Pekan Kebuda yaan Aceh) dengan 

itu mengundang hasrat masyarakat jdak sedikit untuk ikut 

berpartisipasi dalam perhelatan Geulayang Tunang Juga 

masyarakat menonton acara tersebut Hal ini dikarenakan 

ketertarikan masyarakat terhadap Geulayang Tunang yang serat 

dengan nilai-nilai kebudayaan Aceh. 

c. Acara Geulayang Tunang di Gampong Meunasah 

Papeun 

Dahulu, musim geulayang adalah masa setelah panen 

sampai datangnya masa tanam berikutnya atau biasa disebut 

dengan Iuah blang, tepatnya ketika seluruh hasil panen telah 

diangkut dari areal sawah. Pada masa itu areal persawahan tampak 

seperti tanah lapang yang sangat luas. Itulah masa (musim) 

Geulayang. Siapa pun dapat dengan bebas bermain geulayang di 

sawah yang sudah bersih dan kering. Sekarang di masa lahan persa 

wahan semakin sempit, sementara semangat bermain geulayang 

masih ada, maka tempat bermain pun berpindah ke halaman rumah 

seadanya, pinggir jalan, bantaran sungai, di mana ada ruang cukup 

untuk melambungkan layangan. Dahulu perlombaan laying 

(Geulayang Tunang) diikuti oleh setiap meunasah gampong. Setiap 

gampong diwakili satu geulayang untuk diikutsertakan. Setiap 

warga gampong ikut berperan dalam kelompok dengan membagi 

tugas untuk mendukung tim gampongnya. Berbeda dengan 

sekarang, perlombaan diikuti secara individu. Pemerintah 

menyediakan lokasi seperti lapangan olahraga untuk menjadi arena 

permainan geulayang dalam perayaan tertentu. Setiap pertandingan 

pasti ada hadiah. Dahulu, hadiah yang diberikan berupa kerbau, 
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sapi atau kambing untuk dimasak dan dimakan bersama masyarakat 

gampong. berbeda denga sekarang, pertandingan geulayang 

memperebutkan hadiah berupa uang tunai dan hanya untuk anggota 

tim yang bertanding saja.
60 

Di Garmpong Meunasah Papeun Geulayang Tunang biasa 

diadakan setelah musim panen berlalu bermula ketika anak-anak 

yang senang bermain di sawah atau tanah lapang sembari bermain 

layang-layang, hal ini yang kemudian memicu para pemuda bahkan 

orang tua untuk ikut serta memainkan layang-layang karena mereka 

merasakan euforia kolektif saat bersama-sama memainkan layang-

layang. Berangkat dari sini ketika yang memainkan layang-layang 

dan menyaksikannya mulai ramai maka masyarakat Gampong 

Meunasah Papeun mengadakan perlombaan Geulayang Tunang 

yang di motori oleh beberapa pemuda dan orang tua sebagai 

panitianya. Panitia membuatkan aturan dan mekanisme permainan 

misal peserta harus memiliki panjang tali 700-800 meter dengan 

ketebalan benang 30-40 centimeter. Geulayang tunang kemudian 

harus dimainkan secara berkelompok. Dalam satu grup dimainkan 

4-5 orang tanpa batas usia. Sementera itu, para juri akan menilai 

keuletan tim menaikkan layang-layang, kemudian menggulung 

benang layang-layang hingga sepanjang 800 meter. Membuat 

layang-layang berdiri pada posisi tegak lurus. Setelah benang 

waktu ditarık dengan hitungan menit yang telah ditentukan. Serta 

ketepatan pemenang menurunkan layang-layang dan kekompakan 
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tim. Untuk penentuan pemenang adalah siapa yang cepat dan 

terlama mempertahankan posisı layangnya atas kepala, dialah 

pemenangnya. 

 

Keterangan Foto:  Festival layangan tradisional “Geulayang Tunang” di kawasan 

Gampong Meunahasah Papeun, Ulee Kareng-Banda Aceh dalam rangka 

menyambut HUT Kota Banda Aceh. Di foto 11 mei 2014. 
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Keterangan Foto:  Festival layangan tradisional “Geulayang Tunang” di kawasan 

Gampong Meunahasah Papeun, Ulee Kareng-Banda Aceh dalam rangka 

menyambut HUT Kota Banda Aceh. Di foto 11 mei 2014 

 

D. Perubahan Tradisi Geulayang Tunang di 

Gampong Meunasah Papeun 

Seiring kemajuan zaman yang tidak bisa di bendung maka 

terjadi pula berbagai macam hal yang kompleks di tengah-tengah 

masyarakat, populasi penduduk, kelahiran-kematian dan pengaruh 

sosiokultural yang sebagian besar menjadi alasan kenapa proses 

dinamika terjadi. Tradisi juga mengalami hal yang sama banyak 

faktor yang berperan didalarnnya terlepas akan berujung pada hal-

hal yang positif atau negatif. 

Dalam tradisi geulayang tunang yang sudah berlangsung 

sejak lama di Gampong Meunasah Papeun ditemukan beberapa 

persoalan yang kiranya menarik untuk di bahas dalam skripsi ini 

yang penulis dapatkan langsung dari beberapa responden 

masyarakat Gampong Meunasah Papeun melalui proses 

wawancara. Menurut pengakuan 4 responden yang penulis wa 

wancarai, terdapat banyak pengaruh yang terjadi pada saat adanya 

acara Geulayang Tunang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini 

di Gampong Meunasah Papeun. 

Munandar
61

 25 tahun salah seorang masyarakat Gampong 

Meunasah Papeun, Lamreung, Ketika penulis berikan pertanyaan 

tentang penyebab terjadi perubahan dalam tradisi Geulayang 

Tunang yang bersangkutan mengatakan adanya praktek perjudian 
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 Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Yaitu 

Munandar, 25 tahun. Pada tanggal 20 mei 2019 pukul 16.00 
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dalam perlombaan Geulaayang Tunang di Gampong Meunasah 

Papeun. 

Ridwan,
62

 32 tahun juga salah seorang masyarakat 

Gampong Meunasah Papeun, Lamreung memberikan jawaban, 

kalau sekarang hadiah di berikan dalam bentuk uang tunai 

sedangkarn dulu kalau ada geulayang tunang bagi pemenangnya di 

berikan hadiah bersama berupa sapi, kerbau dan lainnya kepada 

Gampong yang mendapatkan juara. 

Berbeda dengan Saiful Bahri
63

, 20 tahun juga salah seorang 

masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Lamreung, dengan 

jawaban berbeda saiful mengatakan perubahannya adalah kurang 

semarak atau antusias masyarakat untuk menyaksikan acara 

Geulayang Tunang sudah berkurang tidak seperti dulu. 

Dan Ilham
64

, 29 tahun dengan jawaban bahwa adanya 

Praktek Perjudian dalam perlombaan Geulayang Tunang di 

Gampong Meunasah Papeun yang membuat citra salah satu 

permainan trandisional Aceh tercoret terutama di mata pemuka 

agama dalam hal ini seperti teungku Imum Gampong dan lainnya. 

Menurut salah satu tokoh adat masyarakat Gampong 

Meunasah Papeun Bapak Musliadi
65

, beliau berpendapat dalam 

menjaga tradisi leluhur masyarakat Aceh seperti Geulayang 
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 Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Yaitu 

Ridwan, 32  tahun. Pada tanggal 20 mei 2019 pukul 20.00 
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 Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Yaitu 

Saiful Bahri, 20 tahun. Pada tanggal 22 mei 2019 pukul 09.00 
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 Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Yaitu 

Ilham, 29 tahun. Pada tanggal 22 mei 2019 pukul 17.00 
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 Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Yaitu 

Bapak Musliadi. Pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 21.00 
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Tunang beliau menyarankan untuk sama-sama menjaga dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh leluhur 

masyarakat Aceh. Jangan jadikan tradisi Geulayang Tunang 

sebagai tempat untuk berjudi, berkelahi dan tindakan tercela 

lainnya, justru ajang Geulayang tunang dijadikan sebagai wadah 

kekompakan, silaturrahmi dan berkreasi sebagaimana yang endatu 

masyarakat Aceh lakukan dulu. 

1. Respon Masyarakat terhadap tradisi Geulayang Tunang 

di Gampong Meunasah Papeun 

Bermain permainan tradisional selalu memberikan kesan. 

Apalagi jika permainan tersebut adalah tradisi turun-temurun. Bagi 

masyarakat Gampong Meunasah Papeun Geulayang Tunang adalah 

salah satu yang paling menarik.  

Dalam Tradisi Geulayang Tunang penonton disuguhkan 

tontonan yang menarik dan atraktif.  

Ahmad Sabri salah satu pemuda Gampong Meunasah 

Papeun mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai permainan 

layang-layang dalam pengakuannya ia sudah bermain layang-

layang sejak kecil bersama ayahnya. 

Hal serupa juga di sampaikan Anas menariknya ia harus 

mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk membeli 

layang-layang demi ikut serta dalam acara Geulayang Tunang 

dengan harapan ia bersama rekan-rekannya bisa menjadı juara.
66

  

Dapat penulis simpulkan bahwa tradisi Geulayang Tunang 

sampai saat ini masih eksis dan di sukai oleh berbagai kalangan 
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 Wawancara dengan masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Yaitu 

Ahmad, Ridwan, Saiful Bahri dan Ilham. Pada tanggal 20 mei 2019 pukul 20.00 
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usia bukan hanya anak-anak dan remaja bahkan orang tua 

sekalipun juga sangat menyukai permainan layang-layang ini, ada 

beberapa pengaruh dan dinamika seperti yang penulis bahas diatas 

maka itu menjadi bagian dari proses perubahan iklim sosiokultural 

masyarakat Gampong Meunasah Papeun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tradisi merupakan salah satu hal yang melekat pada setiap 

generasi, masing-masing masyarakat memiliki adat istiadat yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana 

halnya masyarakat Aceh Besar khususnya di Gampong Meunasah 

Papeun yang melakukan Tradisi Geulayang Tunang setelah panen 

padi. Mempunyai adat istiadat pada umumnya suatu yang kita 

banggakan, dikarenakan itu adalah suatu kekompakan dari 

kelompok kita, akan tetapi suatu tradisi yang tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. Seperti (Geulayang Tunang, Geulayang 

Tunang merupakan bagian Tradisi, juga merupakan suatu peraturan 

yang tidak tertulis, namun dengan adanya Tradisi yang seperti ini 

dapat membawa manusia kearah yang lebih baik, seperti halnya 

dapat mencegah seseorang dari miskomunikasi dan putusnya tali 

persaudaraan atau silaturrahmi dalam ajaran Islam. Di samping itu 

tradisi Geulayang Tunang juga dapat memdidik anak-anak dari 

semenjak dini untuk menjalin solidaritas lebih dalam di Gampong 

Meunasah Papeun. 

Alasan masyarakat Gampong Meunasalh Papeun, 

Lamreung masih mempertahankan tradisi Geulayang Tunang tidak 

lain karena permainan tradisional tersebut sebagai estafet tradist 

leluhur kepada generasi selanjutnya, berbagai perubahan dalam 

rangkain permainan adalah bentuk penyesuaian sosial dan budaya 
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dalam mewariskan eksistensi Geulayang Tunang agar tetap relevan 

dan bertahan di waktu yang akan datang. 

Geulayang Tunang mugkin mempunyai sejarah tersendiri 

atau karena taraf berfikir masyarakat yang masih dipengaruhi oleh 

Iingkungan yang terisolir ataupun kebiasaan yang mereka terima 

dari orang tua dahulu sehingga berkembang sampai saat ini. Yang 

jelas Geulayang tunang sampai sekarang masih berkembang 

didalam masyarakat Gampong Meunasah Papeun, terutama 

generasi muda dan anak-anak. Karenanya masyarakat tersebut 

menganggap Geulayang Tunang tidak bertentangan dengan adat 

dan ajaran Agama, sehingga tradisi tersebut masih dilakukan 

sampai saat ini. 

Permainan layang-layang juga mencakup berbagai aspek 

kehidupan manusia. dari aspek permainan, layang-layang sudah 

dikenal sejak dulu sebagai salah satu hiburan bagi berbagai lapisan 

masyarakat, baik anak -anak maupun orang dewasa. Bagi para 

petani dan keluarganya sudah menjadi tradisi untuk menerbangkan 

layang-layang disaat senggarng pada sore hari, terutama pada saat 

padi menguning dan harus dijaga dari serangan burung pemakan 

padi. Sampai saat ini pun kita masih dapat melihat, sebagai 

permainan rekreasi, banyak anak-anak dan orang dewasa bermain 

layang-layang. 

B. Saran 

Penelitian yang penulis lakukan tentang Tradisi Geulayang 

Tunang masih terbatas pada masalah-masalah fenomenologi, 

kebudayaa dan sejarah dan masih banyak yang menarik dan baru 
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untuk di teliti tentang sisi -sisi lain dari tradisi Geulayang Tunang 

sehingga memberikan peluang bagi peneliti yang lain untuk 

mengeksplorasi atau mengkaji dari berbagai sudut pandang lainnya. 

Penelitian ini hanya bagian kecil dari pengetahuan penulis tentang 

Tradisi Geulayang Tunang. Oleh karena itu, penelitian ini masih 

jauh dari kesempumaan, saran dan kritik yang sangat di butuhkan 

untuk penulis demi kesempurnaan karya tulis. 
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