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MOTTO 

Percayalah segala yang berlebihan akan berakhir mengecewakan. 

Jadilah seperti biji kopi di dalam air panas yang bukan hanya mengubah warna 

dan rasa air itu, tetapi juga aroma dan sifatnya (kreatif ala Ippho ‘right’Santoso). 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berharga dan 

selalu mendukung saya dalam hidup saya: 

1. Almarhum ayahanda tercinta (H. Selamet Riadi), terima kasih untuk 

semua pengajaran kreatif dan kasih sayang yang ayahanda berikan dengan 

cara yang unik. Sehingga menciptakan kenangan yang tak terlupakan 

dalam hidup saya selama bersama ayahanda. 

2.  Ibunda tercinta (Ratnasih), terima kasih untuk doa dan kesabaran luar 

biasa dalam menghadapi sifat egois dan kekanakan saya. Terima kasih 

untuk semua dukungan yang tidak terbatas selama ini sehingga skripsi ini 

dapat saya selesaikan. Tetap sehat dan temani saya sampai tua. 

3. Kakak sulung saya yang super (H. Sukardi) dan istri (Herdiana), terima 

kasih untuk semua vasilitas, nasihat dan rizki yang sudah disisihkan 

dengan ikhlas untuk saya sejak ayahanda tiada. Sehingga saya dapat 

merasakan nikmatnya bangku pendidikan sampai jenjang ini. Terima 

kasih telah menjadi pengganti sosok bapak untuk saya. 

4. Kakak-kakak saya yang baik hati (Sumarni ‘Ncu’ dan Suparlan 

Ardiansyah), terima kasih untuk  bekal dan laptopnya. 

5. Adik (Dayat) dan keponakan saya yang banyak (Arif, Ali, Zahra, Syifa 

dan Abbas) terima kasih untuk semua gangguan yang kalian berikan 

selama Kakak dan Bibikmu ini mengerjakan skripsi. 

6. Ahmad Kawirian, Sopia, Caca, Lastri, Liye dan semua yang telah cerewet 

mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini serta semua teman 

seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Termasuk teman 

KKN dan PPL saya, terima kasih untuk semuanya. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai dan 

pesan yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara dalam acara 

nyunatan di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat yang 

dianalisis menggunakan teori hermeneutika Gadamerian dan bagaimana 

keterkaitan antara teks pepaosan Jatiswara dengan prosesi acara 

nyunatan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data terdiri atas 

teknik catat dan  wawancara. Data penelitian ini dianalisis dengan  

menggunakan langkah-langkah yang terdiri atas pemeriksaan/ validasi 

data lapangan, pengkodean, pemasukan data dan pengolahan data dengan 

teori hermeneutika Gadamerian. Hasil yang diperoleh menunjukkan ada 

beberapa nilai dan pesan yang terdapat dalam teks pepaosan Jatiswara 

dalam acara nyunatan yang ditanamkan pada anak yang akan disunat, 

terdiri atas nilai agama yang menekankan tentang pentingnya mengingat 

Tuhan dalam setiap kegiatan, nilai kesopanan melalui pakaian yang sopan 

berimbas pada ranah kesopanan yang lain, nilai kejujuran dalam meraih 

sesuatu tanpa menambah atau mengurangi kenyataan yang sesungguhnya, 

nilai kebersamaan untuk membantu proses berinteraksi dalam kehidupan 

bermasyarakat, nilai pencarian jati diri untuk lebih mengenal diri sendiri 

agar menegenal Tuhan dengan lebih baik, nilai historis yang 

menghubungkan masa lalu, kini dan masa depan serta nilai pendidikan 

yang menekankan tentang kesungguhan dan semangat dalam keadaan 

apapun. Sedangkan penjabaran mengenai keterkaitan teks pepaosan 

Jatiswara dan acara nyunatan dalam hal kandungan nilai dan pesan di 

dalamnya menggambarkan beberapa poin penting, yaitu keterkaitan dari 

segi nilai hakikat utama tentang awal mula masuknya Islam di tanah Jawa 

dan pengikraran diri seorang anak untuk memasuki Islam dengan prosesi 

nyunatan. Terdapat juga keterkaitan lainnya dalam segi kandungan nilai 

agama, kebersamaan dan kekeluargaan, nilai budaya dan tradisi, serta nilai 

pendidikan yang sama-sama terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara 

dan acara nyunatan. 

Kata kunci: Pepaosan, Jatiswara, nyunatan , hermeneutika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Khitan atau sunat merupakan adat  yang bersumber dari ajaran syariat 

Islam. Khitan sendiri memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap daerah. 

Masyarakat Suku Sasak di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat menyebut 

khitan atau sunat dengan istilah besunat. Besunat sering juga disebut dengan 

istilah beselam yang berarti pengislaman. Istilah ini berlatar belakang dari 

pengertian umum masyarakat Sasak di Lombok, bahwa yang membedakan 

Islam dengan yang bukan adalah dikhitan atau tidaknya, Suhardi (dalam 

Diah, 2015:21). Dalam masyarakat Lombok acara besunat dirangkum dalam 

satu prosesi acara yang disebut dengan acara nyunatan.  

Prosesi acara nyunatan memuat berbagai macam kegiatan atau ritual 

yang dilakukan sebelum nyunatan dilaksanakan. Malam hari sebelum 

nyunatan dilangsungkan, pihak keluarga anak yang akan disunat mengadakan 

rowah atau zikir sebagai doa keselamatan untuk anak yang akan disunat. 

Rowah merupakan kegiatan berzikir dan berdoa bersama yang  diakhiri 

dengan makan bersama. Prosesi selanjutnya adalah pembacaan teks pepaosan 

atau sering disebut dengan istilah memace. Pembacaan teks pepaosan 

dilakukan sepanjang malam sebagai tradisi, dan pada pagi atau siang harinya 

anak yang akan disunat dibawa ke makam papuq baloq maupun makam 

keramat yang berhubungan dengan anak tersebut untuk teseraupan.  

Acara selanjutnya adalah  anak tesongkolan, yaitu mengarak anak yang 

akan disunat berkeliling kampung seperti seorang raja menggunakan patung 
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kuda (jaran kamput) yang disebut praje dan diiringi musik gambelan khas 

Sasak maupun lagu modern Sasak yang sekarang lebih lazim digunakan. 

Kegiatan ini akan membuat hati anak merasa senang dan tidak tegang, 

dilanjutkan dengan prosesi popot dan sembeq. Prosesi ini berarti memijat 

ubun-ubun dan mengolesi dahi dan sebagian anggota badan anak dengan 

mamaq atau adonan kapur sirih. Dilakukan agar anak tidak terlalu takut, kaget 

dan nyutatan berjalan lancar. Selanjutnya anak bebukak pakean dengan ejos 

atau sarung besunat. Prosesi diakhiri dengan selakaran dan psoses sunat yang 

dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga ahli yang berkompeten. 

Seperti yang disebutkan dalam rangkaian acara nyunatan, salah satu 

ritual yang dilakukan dalam acara nyunatan adalah pembacaan teks pepaosan 

atau memace. Pembacaan teks pepaosan ini dilakukan sebagai sebuah tradisi 

turun temurun yang memiliki berbagai nilai, makna dan fungsi dalam 

masyarakat. Menurut Bapak Jumine atau lebih dikenal dengan nama Amaq 

Budi (dalam wawancara yang dilakukan tanggal 12 April 2016) yaitu seorang 

pemaos, tradisi pepaosan merupakan karya sastra yang diturunkan dari nenek 

moyang yang menceritakan atau meriwayatkan cerita masa lalu yang 

berkaitan dengan acara yang sedang dilangsungkan. Ditujukan untuk 

menjalankan adat yang telah mengakar daging di dalam kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Teks pepaosan memuat berbagai cerita tentang 

kehidupan, pembelajaran, nilai-nilai kearifan dan nasihat untuk menuntun 

kehidupan. Pepaosan mempengaruhi sisi psikologis pendengarnya sebagai 

sebuah ceramah yang akan diteladani dari kehidupan Nabi Muhammad SAW 

maupun tokoh yang diceritakan di dalamnya. 
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 Teks pepaosan tidak hanya dibacakan pada acara nyunatan, tetapi juga 

dalam acara lain seperti ngurisan (mencukur rambut bayi yang baru lahir), 

bisoq tian (7 bulananan kehamilan), nyiwaq (peringatan meninggalnya 

seseorang pada hari ke-9), merarik (pernikahan) dan acara lainnya. Dalam 

penelitian ini teks pepaosan yang akan diteliti dikhususkan atau difokuskan 

pada teks pepaosan untuk acara nyunatan sebagai salah satu tradisi 

masyarakat suku Sasak. 

Penelitian tentang pembacaan teks pepaosan dalam prosesi acara nyunatan 

akan dilakukan di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat. 

Daerah ini dipilih karena desa Parampuan masih melaksanakan tradisi 

pembacaan pepaosan dalam acara nyunatan. Teks pepaosan yang biasa 

dibacakan di daerah ini adalah teks Jatiswara. Teks ini memiliki pengaruh 

psikologis yang besar terhadap anak yang disunat maupun masyarakat 

Parampuan pada umumnya. Teks pepaosan Jatiswara memuat proses saat 

masyarakat mulai memasuki Islam atau disebut bibit Islam. Hal ini 

berhubungan dengan psoses nyunatan sebagai awal seorang anak untuk 

diislamkan. Oleh sebab itulah sepeti yang telah disebutkan di awal bahwa 

besunat juga lazim disebut beselam dalam masyarakat Lombok. Lazimnya 

acara nyunatan di desa Parampuan dilakukan pada bulan Rabiul Awal 

penanggalan Islam atau biasa disebut bulan maulid Nabi Muhammad SAW. 

Tetapi ada juga sebagian orang tua yang melakukan acara nyunatan untuk 

anaknya di luar bulan maulid. 

Karena tergolong tebal teks ini jarang dapat dibaca keseluruhannya dalam 

satu malam. Saat acara nyunatan, pemaos biasanya membaca bagian teks 
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Jatiswara yang mengandung unsur penting yang berhubungan dengan acara 

nyunatan. Bagian ini terdapat di bagian awal teks. Bila teks yang digunakan 

berupa lontar, bagian yang berhubungan dengan nyunatan berada pada 

lembaran pertama sampai ketiga yang dibaca bolak-balik, teks ini berupa 

tembang dangdang yang memiliki inti mulane agame Islam atau awal mula 

masuk Islam. 

Bila dilihat dari pengertian pepaosan dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan masyarakat suku Sasak yang begitu kuat, khususnya pengaruh teks 

pepaosan Jatiswara yang besar terhadap masyarakat desa Parampuan serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya maka diperlukanlah sebuah 

penafsiran. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk membuat penelitian 

tentang penafsiran atau pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam teks pepaosan, khususnya teks pepaosan Jatiswara yang digunakan 

dalam acara nyunatan. Bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang teks pepaosan ini. Penafsiran dilakukan dangan 

menggunakan teori yang relevan dan mudah difahami, salah satunya adalah 

teori hermeneutika. 

Teori hermeneutika memiliki berbagai aliran, salah satunya adalah 

hermeneutika yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer yaitu 

penggagas filsafat hermeneutika modern yang mengagungkan tradisi. 

Menurut Gadamer tradisilah yang menjadi titik berangkat (point of departure) 

dari proses terbentuknya pemahaman kita. Sebab, sebelum menafsirkan dan 

memahami sesuatu, kita tentu sudah dan sedang berada dalam sebuah 

lingkungan yang memiliki tradisi tertentu yang nantinya punya andil besar 
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dalam membentuk pemahaman kita, Taufiqurrahman (2015). Gagasan ini 

cocok untuk menafsirkan teks pepaosan Jatiswara yang merupakan sebuah 

tradisi turun-temurun masyarakat suku Sasak khususnya masyarakat desa 

Parampuan dalam melakukan prosesi nyunatan. Berdasarkan pemaparan di 

atas maka dibuatlah sebuah penelitian dengan judul  ‘Analisis Teks Pepaosan 

Jatiswara dalam Acara Nyunatan di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi 

Lombok Barat: Kajian Hermeneutika Gadamerian’ untuk 

menginterpretasikan atau menafsirkan teks pepaosan guna mengetahui makna 

yang tersembunyi di dalamnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah nilai dan pesan yang terkandung dalam teks pepaosan 

Jatiswara pada acara nyunatan di desa Parampuan Kecamatan Labuapi 

Lombok Barat perspektif hermeneutika Gademerian? 

2. Bagaimanakah keterkaitan antara teks pepaosan Jatiswara dengan acara 

nyunatan di desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat dilihat 

dari kandungan nilai dan pesan di dalamnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari sebuah penelitian harus jelas dan terarah agar tujuan 

penelitian tepat sasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mendeskripsikan nilai dan pesan yang terkandung dalam teks pepaosan 

Jatiswara dalam acara nyunatan dilihat dari perspektif Hermeneutika 

Gadamerian. 

2. Mendeskripsikan keterkaitan antara teks pepaosan Jatiswara dengan 

prosesi nyunatan dilihat dalam segi kandungan nilai di dalamnya dari 

perspektif hermeneutika Gadamerian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang baik harus mempunyai manfaat, dan adapun 

manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat  menjadi tambahan 

pengetahuan dan memperkaya khasanah peneliti dan pembaca tentang 

sebuah tradisi lokal Lombok khususnya pembacaan teks pepaosan dalam 

acara nyunatan. Selain itu penelitian tentang pembacaan teks pepaosan 

dalam nyunatan ini dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan 

kreatifitas untuk penelitian sastra lokal maupun karya sastra lainnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat 

mengenai pesan dan nilai yang terkandung dalam tradisi pembacaan 

pepaosan khususnya dalam acara nynatan, sehingga masyarakat lebih 

menghargai budaya mereka sendiri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Sasak maupun 

mengenai kajian hermeneutika telah banyak dilakukan. Penelitian terhadap 

tradisi masyarakat Sasak dilakukan oleh Runanti (2013) dengan judul 

penelitian ’’Analisis Makna Budaya dalam Wacana Lisan pada Prosesi 

’Bisok Tian’ (Cuci Perut) di Desa Taman Karang Baru dan Implikasinya pada 

Pendidikan Karakter di SMP’’. Hasil yang didapat dalam penelitian Rinanti 

tersebut adalah kajian sosio kultural daerah Desa Taman Karang Baru sebagai 

lokasi penelitian. Penjelasan yang ditekankan oleh Runanti adalah prosesi 

bisoq tian/beretes. Acara dilaksanakan dengan memandikan ibu, mengitari 

dukun beranak sebanyak tujuh kali dan pembubuhan sembeq di kening calon 

ibu. Setiap prosesi diiringi doa dan sholawat serta pembacaan surat Maryam, 

salah satu surat dalam Al-Quran. Runanti juga menjelaskan beberapa 

pendidikan prakelahiran yang dilakukan oleh masyarakat Sasak seperti 

pantangan berbicara kasar, tidak memotong rambut dan membunuh binatang 

selama kehamilan.  

Selain prosesi acara bisok tian, Runanti juga membahas bentuk 

wacana lisan yang digunakan dalam penelitiannya. Wacana lisan yang 

dimaksud adalah  teks pepaosan atau yang Runanti sebut mantra 

Puspakerma. Makna budaya yang terkandung dalam teks dijabarkan oleh 

Runanti dalam beberapa poin yaitu: (1) mengungkapkan makna kasih sayang 

seorang pemimpin, (2) mengungkapkan makna kasih sayang dan memohon 
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keselamatan, (3) mengungkapkan makna memeohon izin, (4) 

mengungkapkan makna kepatuhan, dan terakhir (5) mengungkapkan makna 

balas jasa atau terima kasih. Terakhir Runanti membahas tentang implikasi 

budaya bisoq tian ini terhadap pembentukan karakter di SMP yang meliputi 6 

pilar yaitu, religi, kedisiplinan, kejujuran, ekspresi diri, berfikir kritis dan 

empeti. Semua ini diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap 

pembentukan karakter tersebut.  

Makna mantra yang dibacakan serta rangkaian prosesi acara ketika 

prosesi bisok tian berlangsung, sangat berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian ini juga akan membahas tentang tradisi masyarakat dan 

pembacaan teks pepaosan atau di dalam penelitian Runanti disebut mantra. 

Hanya bedanya penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang prosesi 

acara nyunatan. Mantra atau teks pepaosan yang digunakanpun berbeda, jika 

teks pepaosan atau mantra yang digunakan oleh Runanti adalah teks 

Puspakerma maka dalam penelitian ini teks pepaosan yang digunakan adalah 

teks Jatiswara yang di interpretasikan dengan kajian hermeneutika 

Gadamerian untuk menginterpretasikan nilai dan pesan yang terkandung di 

dalamnya serta menemukan keterkaitan teks pepaosan dengan acara yang 

dilangsungkan yang dalam hal ini adalah teks Jatiswara untuk nyunatan. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Diah 

Fitria Maryam (2015). Penelitian tersebut berjudul ’’Nilai-Nilai Budaya 

dalam Upacara Kelahiran Daur Hidup Masyarakat Suku Sasak Desa Kotaraja 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur’’. Dalam penelitian ini Diah 
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menjelaskan tentang rangkaian prosesi adat daur hidup untuk kelahiran yang 

dilakukan untuk ibu dan anak yang berada dalam kandungan.  

Rangkaian prosesi yang dimaksud di atas meliputi upacara 

prakelahiran dan upacara pascakelahiran. Acara prakelahiran memuat 

beberapa hal yang pantang dilakukan oleh suami-istri semasa proses 

kehamilan berlangsung dan acara bisoq tian atau beretes. Diah menjelaskan 

tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam acara tersebut seperti peraki, 

kejamesan, Nyiur ijo, kunyit dan aiq mel-mel di wadah kemeq baru yang 

dilingkari daun rondon. Disiapkan juga andang-andang dengan benang 

kepeng tepong. Setelah itu barulah Diah membahas prosesi acara yang terdiri 

dari selakaran, boreh pegel, keramas dan pengguyuran dengan aiq mel-mel 

yang diakhiri pemasangan benang kepeng tepong. Sedangkan untuk upacara 

pascakelahiran, Diah membahas beberapa upacara atau tradisi yang dilakukan 

seperti: tukaq ariq-kakaq, Peraq api, Ngurisan dan Besunat. Diah juga 

membahas beberapa nilai, yaitu: (1) nilai kesenangan, (2) nilai 

vitalitas/kehidupan dan (3) nilai spiritual. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

rangkaian prosesi tentang adat masyarakat Sasak. Penelitiaan di atas 

membahas tentang semua prosesi acara dan nilai budaya yang tercakup dalam 

prosesi daur hidup. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan  nanti 

akan dibahas secara lebih mendalam tentang salah satu prosesi acara 

pascakelahiran yaitu prosesi nyunatan yang dititik beratkan pada prosesi 

pembacaan pepaosan Jatiswara dengan perspektif hermeneutika Gadamerian. 
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Penelitian yang mengacu pada kajian hermeneutika  Gadamerian 

dilakukan pula oleh Ratna Indriati (2011) dengan penelitian yang berjudul 

’’Serat Aji Pamasa dalam Kajian Hermeneutika Gadamer’’. Ratna 

memaparkan interpretasi Serat Aji Pamasa melalui empat konsep pemahaman 

hermeneutika Gadamer yaitu: konsep tekstual, konsep sensus communis, 

konsep pertimbangan dan  konsep taste atau selera. Hasil penelitian Ratna 

disajikan dengan pendekatan dialektika dan teknik analisis deskriptif yang 

diterangkan dalam tiga belas pupuh yakni dhandhanggula, sinom, 

asmarandana, kinanthi, pucung, pangkur, gambuh, durma, megatruh, 

pangkur, girisa, asmarandana, dan sinom. Melalui hasil penelitian di atas 

penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena 

sama-sama menginterpretasikan sebuah karya sastra tradisional dengan kajian 

hermeneutika Gadamerian.  

Meski penelitian tentang tradisi masyarakat Sasak dan kajian 

hermeneutika Gadamerian telah dilakukan tetapi penelitian yang khusus 

membahas tentang prosesi nyunatan secara mendalam belum banyak dibahas, 

terlebih tentang adat pembacaan pepaosan. Bila teks yang digunakan Ratna 

pada penelitian di atas adalah teks asli Jawa yang berjudul Serat Aji Pamasa . 

Maka penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teks pepaosan 

Jatiswara yang merupakan teks asli masyarakat Sasak. Karena hal inilah 

maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menambah pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai keterkaitan dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

sebuah karya tradisional asli Sasak dalam acara nyunatan yang menjadi 

tradisi. 
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2.2 Landasan teori 

2.2.1 Teks Pepaosan Jatiswara 

Keterangan yang didapat mengenai teks pepaosan Jatiswara ini 

diperoleh dari seorang pemaos yang bernama Amaq Budi (47). Teks 

pepaosan Jatiswara berbentuk lembaran lontar berukuran 28 cm x 2,8 cm 

yang ditulis dengan aksara sasak jejawan dengan bahasa kawi kuno. Setiap 

lembar lontar rata-rata berisi  4 baris yang dibaca bolak-balik (rekto verso), 

setiap baris terdiri atas satu atau dua penggalan syair. Tetapi karena semakin 

rapuhnya teks yang berasal dari lontar, banyak pemaos yang telah membuat 

salinan teks ini ke dalam buku tulis biasa agar teks aslinya dapat disimpan 

dan dipelihara untuk penggunaan yang lebih awet. 

Menurut Amaq Budi (dalam wawancara yang dilakukan tanggal 12 

April 2016) teks pepaosan Jatiswara merupakan teks yang tergolong tebal, 

tetapi bagian yang dibaca untuk acara khitan atau nyunatan hanya terdapat di 

bagian awal teks saja. Bagian ini dimulai dari lembaran lontar pertama 

sampai lembaran lontar ketiga. Teks ini berisi tentang kisah masuknya Islam 

di tanah Jawa untuk pertama kalinya, dibawa oleh seorang kiayi atau 

pendakwah.  

Teks pepaosan Jatiswara dihubungan dengan acara nyunatan karena 

prosesi nyunatan melambangan anak yang akan memasuki agama Islam. Hal 

ini sejalan dengan istilah masyarakat Sasak beselam yang berarti bahwa 

ketika seorang anak dikhitan atau disunat, maka anak itu telah mengikrarkan 

dirinya sebagai seorang Islam. Begitu pula dengan teks Jatiswara yang 

menerangkan perjalanan seorang pendakwah untuk memperkenalkan Islam di 
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tanah Jawa. Kedua hal ini sangat berkaitan dan memiliki inti yang sama, yaitu 

awal memasuki Islam. Maka hal inilah yang mendasari pembacaan teks 

pepaosan Jatiswara digunakan dalam prosesi acara nyunatan. 

2.2.2 Nilai 

Banyak cabang ilmu pengetahuan yang yang memiliki fokus khusus 

terhadap nilai, misalnya logika, etika dan estetika. Logika membahas tentang 

nilai kebenaran, di dalamnya dapat diperoleh aturan berfikir yang benar dan 

berurutan. Estetika membahas tentang sesuatu yang dianggap baik atau 

mengandung nilai kebaikan, yaitu kebaikan yang berhubungan dengan 

tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

interaksi dengan sesamanya. Sedangkan estetika membahas tentang nilai 

keindahan, baik keindahan tentang alam ciptaan Tuhan maupun keindahan 

yang dibuat oleh manusia (Ghony, dalam Suci 2014:13). 

Menurut Drijarkara (dalam Suci, 2014:14), menyatakan bahwa nilai 

merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung 

makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dapat 

diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup. 

Pengertian lain menurut Djarihi ( dalam Suci, 2014:14 ) nilai adalah 

harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang terurat atau tersirat 

dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Nilai 

difungsikan sebagai pengarah, pengendali dan penentu kelakuan seseorang, 

karena nilai dijadikan standar prilaku. 

Nilai yang dimaksud dalam penelitian ini, mencakup semua 

pengertian di atas. Teks Jatiswara yang diteliti ini mencakup semua jenis  
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cabang ilmu penegetahuan yang berhubungan dengan nilai yaitu logika, etika 

dan estetika, hususnya dalam kehidupan masyarakat. Nilai di dalamnya 

dijunjung tinggi oleh masyarakat Sasak karena mengandung nilai-nilai 

kebenaran, kebaikan, keluhuran, kemuliaan dan diyakini masyarakat sebagai 

pedoman dalam kehidupan yang akan mempengaruhi sikap dan kelakuan 

masyarakatnya sebagai individu maupun kelompok. 

2.2.3 Makna 

Makna berarti arti, maksud atau tujuan yang ingin disampaikan. 

Makna adalah hubungan anara bahasa dengan dunia luar yang telah 

disepakati bersama oleh pemakai para bahasa sehingga dapat saling 

dimengerti (Bolinger, dalam Lelya 2004:11). Dari batasan pengertin tersebut 

dapat diketahui adanya tiga unsur pokok yang tercakup di dalamnya, yakni 

(1) makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar, (2) 

penentuan hubungan terjadi terjadi karena kesepakatan para pemakai, serta 

(3) perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

sehingga dapat saling dimengerti.  

Brodbeck (dalam Runanti,2013: 8) membagi makna dalam tiga corak, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Makna inferensial, yaitu makna atau satu kata (lambang) adalah objek, 

fikiran, gagasan dan konsep yang drujuk oleh kata tersebut. Dalam 

uraian Ogden dan Richards (dalam Runanti,2013: 8), proses 

pemberian makna (reference Process) terjadi ketika kita 

menghubungkan lambang dengan yang ditunjukkan lambing ( disebut 

rujukan atau referent). 
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b. Makna yang menunjukan arti (significance) yaitu suatu istilah sejauh 

dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain, contoh: benda 

menyala karena ada phlogistion, kini telah ditemukan oksigen maka 

phlogistion tidak berarti lagi. 

c. Makna intesional, yaitu makna yang dimaksud oleh seorang pemakai 

lambang . makna ini dapat divalidasi secara empiris atau dicarikan 

rujukan. Makna ini tidak terdapat pada pikiran orang yang dimiliki 

dirinya sendiri saja (Sobur, dalam Runanti, 2013: 9). 

Makna sebenarnya timbul dari sebuah kesepakatan bersama. Sebuah 

makna dibuat dengan memiliki arti yang disepakati, seperti makna untuk 

kata-kata yang kita gunakan sehari-hari (bahasa) merupakan arti (makna) 

yang telah disepakati bersama dalam bentuk kata-kata (lambang) yang 

digunakan oleh orang-orang yang bersepakat di dalamnya. 

Makna memiliki dua jenis pengartian, yaitu makna yang merupakan 

arti hakiki dari sebuah lambang atau makna sebenarnya (faktual) yang disebut 

makna denotatif. Arti kata dapat ditemukan dalam kamus dan bersifat 

objektif. Makna yang kedua adalah makna yang bersifat subjektif atau sering 

disebut makna konotatif, menyimpan makna yang tercantum diluar kamus 

sebagai makna kiasan yang berbeda dari makna sebenarnya. 

Makna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang 

terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara yang digunakan dalam acara 

nyunatan. Makna yang tercantum dalam teks merupakan hubungan dari 

bahasa dengan dunia luar yang digunakan oleh pengarang sebagai media 

penyampaian pesan, ide dan gagasannya kepada pembaca untuk mengambil 
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pembelajaran di dalam teks tersebut. Makna di dalamnyapun tidak terbatas 

makna denotasi tetapi ada makna-makna tersembunyi yang perlu 

diungkapkan. Makna ini menunjukkan kesepakatan pemikiran pengarang dan 

pembaca sebagi penafsir yang coba diungkapkan melalui teori hermeneutika 

Gadamer. 

2.2.4 Nyunatan 

Sunat atau khitan merupakan pemotongan kulit yang menutupi ujung 

kemaluan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan serta mengikuti sunah 

Rasul. Memotong kulit di ujung kemaluan bertujuan agar kotoran yang keluar 

bersama air seni atau air kencing tidak terkumpul dan langsung terbuang 

bersama air seni, hal ini menghindarkan dari resiko infeksi yang diakibatkan 

kotoran tersebut. Sunat umumnya dilakukan untuk anak laki-laki, tetapi ada 

sebagian anak perempuan yang juga mengalami sunat. Sunat dilakukan oleh 

seorang dokter atau dukun sunat yang berkompeten. 

Sunat biasanya dilakukan ketika seorang anak berusia antara 3-11 

tahun. Agar anak-anak yang akan disunat tidak merasa takut dan tegang, 

orang tua atau keluarga anak yang akan disunat akan melakukan pesta atau 

sukuran untuk anaknya. Prosesi sukuran untuk anak yang akan disunat 

berbeda disetiap daerah tergantung tradisi yang berlaku di daerah tersebut. 

Sunat atau khitan bersumber dari ajaran syariat Islam. Hal ini 

merujuk pada pemahaman masyarakat Indonesia bahwa yang membedakan 

antara yang Islam dan tidak adalah disunat atau tidaknya. Meskipun tidak 

menutup kemungkingan ada orang di luar agama Islam yang melakukan 

sunat. 
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Istilah untuk sunat di setiap daerah Indonesiapun berbeda-beda. 

Masyarakat Sasak, Nusa Tenggara Barat, Sunat disebut dengan istilah 

besunat dan dirangkum dalam satu prosesi acara yang dinamakan Nyunatan. 

Sebagian masyarakat Sasak mengadakan acara nyunatan untuk anaknya pada 

bulan Rabiul Awal penanggalan Islam atau biasa disebut bulan maulid Nabi 

Muhammad SAW. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk 

mengadakannya pada bulan lain. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut 

masyarakat akan saling mengundang dan begawe untuk menguatkan 

silaturahmi. Kegiatan ini telah menjadi tradisi masyarakat Sasak secara turun 

temurun. 

Nyunatan adalah tradisi yang memiliki banyak rangkaian prosesi 

yang dilakukan sebagai pelengkap acara. Acara ini mengandung nilai yang 

menarik untuk dipelajari dan dilestarikan. Nyunatan merupakan warisan 

nenek moyang yang mengandung nilai kearifan budaya dan tradisi hidup 

masyarakat. 

2.2.4 Hermeneutika Gadamerian 

Hermeneutika Gadamerian merupakan aliran hermeneutika yang 

dikembangkan oleh Hans Georg Gademer yang lahir di kota Malburg Jerman 

pada 11 Februari 1900.  Ia belajar filsafat pada senior universitas di kota 

asalnya, antara lain pada Nikolai Hartmann dan Martin Heidegger dan juga 

pernah mengikuti kuliah pada Rudolf Bultmann, seorang teolog protestan. 

Tahun 1922, ia meraih gelar doktor filsafat dan tahun 1929 menjadi dosen 

privat di Marburg dan menjadi profesor pada tahun 1937. Sejak tahun 1939 ia 

pindah ke Leipzig dan kemudian ke Frankfurt am Main di tahun 1947. 
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Terhitung dari tahun 1949 ia mengajar di Heidelberg sampai pensiun 

(Mulyono, dkk. 2012: 142-143). 

Menurut Gadamer (dalam Poespoprodjo. 2004: 93) fenomena 

hermeneutika pada dasarnya sama sekali bukan suatu masalah metode. 

Melalui pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa hermeneutika yang 

dikembangkan oleh Gadamer tidak mengagungkan metode sebagai hal yang 

mutlak untuk digunakan dalam memahami sesuatu. Justru metode inilah yang 

akan menghambat sebuah pemahaman atau yang biasa disebut Gadamer 

dengan kebenaran. Memahami atau mencapai kebenaran Gadamer 

menggunakan dialektika yang diungkapkan melalui bahasa dan bersifat 

subjektif dialektis.  

Hermeneutika Gadamer yang bersifat subyektif ini akan membuka 

kesempatan kepada pembaca untuk memunculkan perandaian-perandaian. 

Karena dengan perandaian ini akan muncul pemahaman beragam yang akan 

memperkaya interpretasi dari sesuatu. Hal ini sebagai bentuk penghormatan 

kepada peran penting seorang pembaca atau penafsir yang memiliki sisi 

pandangnya sendiri.  Perandaian-perandaian ini menjadi hal yang halal 

dilakukan dalam hermeneutika Gadamer karena dalam hermeneutika yang 

lain malah diharamkan karena pembahasan mereka yang bersifat objektif.  

Selain sifat subjektif di atas, tedapat perbedaan lain yang 

membedakan pemikiran hermeneutika Gadamer dengan para pendahulunya, 

yaitu pusat perhatian hermeneutika Gadamer bukan pada pengarang maupun 

teks. Tetapi pada perandaian dan pengalaman penafsir melalui historikal 

tradisinya dimasa kini. Hermeneutika (dalam Poespoprodjo, 2004: 94) adalah 
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penelitian tentang semua pengalaman pemahaman. Hal ini sejalan dengan 

perandaian yang dilakukan, karena pengalaman merupakan perandaian-

perandaian yang dilakuakan penafsir sebagai bentuk historikal kehidupan 

penafsir dimasa kini untuk menginterpretasikan sesuatu hal yang 

menghubungkannya dengan pengarang di masa lalu. 

Hal di atas mendorong Gadamer untuk membuat terobosan baru 

yang menyatakan objektivistik hanya akan menjadi kesia-siaan belaka bagi 

siapapun yang akan menafsirkan sebuah teks. Sebab antara pengarang dan 

penafsir terjalin jurang tradisi yang tak mungkin disatukan lagi serta penafsir 

tidak mungkin dikosongkan dari arus kulturalnya yang memberikan watak 

tersendiri sebagai modal hermeneutisnya (Mulyono, dkk. 2012: 146). Maksud 

pernyataan ini adalah Gademer meyakini bahwa penafsiran murni yang tidak 

menimbulkan perbedaan antara maksud pengarang dan penafsir adalah hal 

yang mustahil, sebab pengarang memiliki tradisi dan pengandaiannya sendiri. 

Begitupun penafsir yang memiliki tradisinya sendiri. Jadi penafsir berhak 

mengemukakan penafsiran pribadinya terhadap sebuah teks. 

Secara garis besar Gadamer berpendapat bahwa hermeneutika yang 

bisa fahami dengan baik ialah subyektiviame yang relevan dengan 

perandaian-perandaian yang dibangun oleh historisnya di masa kini. Gadamer 

(dalam Mulyono dkk. 2012: 146) menegaskan bahwa yang terpenting dalam 

jurang waktu atau tenggang waktu antara pengarang dan penafsir adalah 

tradisi yang diungkap melalui dialektika atau dialog yang produktif antara 

masa lalu dan masa kini. Hal ini hanya dapat dimasuki melalui bahasa. 

Pemikiran inilah yang sangat membedakan Gadamer dengan para 
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pendahulunya. Terlebih untuk masalah penafsiran tradisi yang menjadi 

perhatian khusus Gadamer, karena ia sangat mengagungkan tradisi. Gagasan 

ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, mengingat pembacaan teks 

pepaosan dalam acara nyunatan merupakan tradisi masyarakat Sasak yang 

disampaikan dengan perantaraan bahasa dan dialog yang akan ditafsirkan 

dengan pemikiran Gadamer. 

Secara kategoris, kerangka hermeneutika Gadamerian berkaitan 

dengan pokok-pokok khusus yang telah disebutkan di atas, yaitu:  

a. Kebenaran sebagai yang tak tersembunyi 

Gadamer merealisasikan kebenaran difahami sebagai 

ketersingkapan, ketidaktersembunyikan atau ‘ada telanjang’ (Mulyono, dkk. 

2012: 148).  Berarti kebenaran yang hakiki itu harus transparan dan tidak 

menyembunyikan ‘ada’ yang dicari. Bila suatu kebenaran tidak didasarkan 

pada sebuah keterbukaan maka kebenaran itu belum bisa dikatakan sebagi 

sebuah kebenaran yang tak tersembunyi. Kebenaran yang tak tersembunyi 

inilah yang akan membentuk pemahaman tentang ‘ada’ yang dicari. Jika 

masih ada yang tersembunyi, mana mungkin sesuatu dapat terlihat secara 

utuh, misalnya saja ketika kita ingin melihat wujud sebuah benda. Kita tidak 

akan tahu wujud asli sebuah benda bila benda itu tertutup wujudnya. Maka 

perlu dihilangkan segala penghalang agar benda itu dapat terlihat secara jelas. 

Bagi Gadamer penyingkapan ini harus mengacu pada tradisi. Tradisi 

merupakan komponen pembentuk pemahaman dari pengalaman karena setiap 

manusia memiliki tradisi yang akan membentuk pengalaman mereka. 

Gadamer ( dalam Poespoprodjo. 2004: 97) berpendapat bahwa tradisi adalah 
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Engkau, bukan suatu substansi, bukan benda maka tidak dapat dilihat dan 

diperlakukan sebagaimana orang melihat atau memperlakukan benda. Tradisi 

adalah proses yang menyatu dengan eksistensi manusia. Kita senantiasa 

berdiri di dalam tradisi. Tradisi ini termasuk warisan budaya yang diturunkan 

para nenek moyang seperti teks Jatiswara yang dijadikan tradisi dalam 

melengkapi proses nyunatan masyarakat Sasak yang akan diteliti. Tradisi 

sebagai warisan budaya inilah yang akan membentuk watak, kebiasaan dan 

cara hidup masyarakatnya termasuk masyarakat Sasak yang diteliti dalam 

penelitian ini. Tradisi yang membentuk manusia menjadi dirinya di masa 

depan sebagai proses pengendapan tradisi di masa lalu. 

b. Bahasa dan Pemahaman 

Bahasa merupakan endapan dari tradisi dan merupakan salah satu 

media pokok untuk memahami makna keterbukaan tentang kebenaran. 

Bahasa digunakan sebagai media perantara antara kebenaran yang dicari 

dengan pemahaman yang akan dicapai. Pemahaman akan dicapai bila 

informasi untuk mendapkan pemahaman itu tersampaikan melalui bahasa. 

Bahkan manusia dianggap sebagai manusiapun karena mereka berbahasa.  

Konsepsi Gadamer tentang hakikat bahasa ialah penolakannya 

terhadap ‘teori tanda’. Sebab penggunaan bahasa sebagai tanda sama dengan 

memperkosa kekuatan primordialnya dan hanya mengeliminasinya semata 

sebagai alat penanda. Hubungan primordial pembicaraan dan pemikiran 

terkikis menjadi hubungan instrumental saja. Kata menjadi alat pemikiran dan 

penentang sesuatu yang ditandai (Mulyono, dkk. 2012: 148). Bahasa yang 

diinginkan Gardemer adalah bahasa yang digunakan untuk melihat 
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pertumbuhan manusia secara historis atau sejarahnya. Termasuk di dalamnya 

tentang sejarah terciptanya bahasa tersebut, tata cara kebahasaan dan tatanan 

sintaksisnya.  

Bagi Gadamer, bahasa menjadi aplikator pengalaman dan tradisi 

dalam heremeneutika. Adapun pemahaman yang terdapat dalam teori ini 

adalah dinamika dasar wujud manusia, ia mengalir dari kenyataan wujud 

manusia. Pemahamanpun tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang bersifat 

historikal. Pengalaman membentuk pemahaman melalui sejarah atau kejadian 

yang telah berlangsung. Gadamer (dalam Poespoprodjo. 2004: 95) 

merekonsepsikan pemahaman sebagai bersifat partisipatorik pada suatu 

warisan budaya. Pemahaman masuk dalam peristiwa transmisi 

(Ueberlieferungsgeschehen) yang masa-lalu dan masa-kini senantiasa sedang 

diperantari. Inilah yang harus diterima di dalam teori hermeneutika, yang 

terlalu dikuasai oleh ide prosedur (verfahren) dan metode.  

Bahasa akan digunakan sebagai alat untuk membuka beberapa 

varibel yang sifatnya praktis dalam hermeneutika Gadamerian, yaitu 

perandaian dan dialektika atau dialog. Perandaian sendiri dianggap Gadamer 

sebagai sesuatu yang penting. Ia meyakini bahwa menghilangkan perandaian 

sama dengan mematika pemikiran. Gadamer tidak menginginkan pemahaman 

yang terfokus pada menemukan arti asli dari pengarang. Interpretasi tidak 

sama dengan mengartikan teks sesuai makna yang ditanamkan pengarang 

saja. Para pembaca dan penafsir berhak memperkaya teks dengan berbagai 

makna dengan perandaian mereka. Tapi perlu dicatat perandaian yang 

dilakukanpun tidak boleh sembarangan. Pengandaian dilakukan dengan bekal 
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pengetahuan yang tidak menyimpang agar terproduksi makna yang 

berkualitas. Selain itu menafsirkan sesuatu tidak akan dapat menjebatani 

antara masa kita dan pengarang. Karena keadaan dan situasi yang terjadi 

ketika sebuah teks dibuat memiliki perbedaan dengan masa dimana pembaca 

menginterpretasikan teks tersebut. Di sinilah peran pengandaian seorang 

penafsir dalam memasuki sebuah teks dengan historisnya. 

Adapun mengenai dialog atau dialektika dalam teori pemikiran 

Gadamer menjadi bekal untuk perandaian dan historitas dengan mengikuti 

aturan bahasa. Di dalamnya terdapat fusi cakrawala. Gadamer ( dalam 

Poespoprodjo. 2004: 100) mengatakan bahwa cakrawala adalah tebaran 

pandangan (Gesichtskreis) yang merangkum dan mencakup segala hal yang 

dapat dilihat dari suatu titik pandang. Pandangan yang dimaksud di sini bukan 

pandangan fisik melainkan mental dan kejiwaan. 

Proses dialogis antara cakrawala menimbulkan pertanyaan bagi 

penafsir begitupun penafsir yang memunculkan pertanyaan yang lain pula 

terhadap cakrawala. Bertemunya pertanyaan dan jawaban akan memunculkan 

pemahaman, hal inilah yang disebut sebagai peleburan cakrawala-cakrawala. 

Peleburan ini bertujuan untuk menjadi mediator atau perantara antara masa 

lalu dan masa kini dalam usha untuk mencapai pemahaman. Jadi pemahaman 

atau kebenaran yang terbuka ditentukan dari proses dialektika tanya-jawab 

cakrawala-cakrawala tradisi itu. 

Secara lebih sederhana, hermeneutika Gadamerian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Teks 

Perandaian 

Realitas historis 

Produksi 

Subyektif 

Sumber: Belajar Hermeneutika, Edi Mulyono dkk. 2012:154. 

Setiap poin dari table di atas digunakan sebagai langkah-langkah 

untuk memahami sebuah teks. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

menentukan teks yang dipilih dan akan coba ditafsirkan dengan 

menggunakan teori hermeneutika Gadamer. Dalam penelitian ini, teks yang 

dipilih adalah teks pepaosan Jatiswara dalam acara nyunatan. 

Setelah menentukan teks, maka langkah selanjutnya adalah membuat 

perandaian. Perandaian ini merupakan proses mendekati teks untuk 

menafsirkan teks tersebut. Perandaian dilakukan oleh penafsir dengan 

menciptakan perandaian-perandaian yang berkaitan dengan kemungkinan 

pemahaman yang akan dicapai. 

Perandaian-perandaian yang diciptakan oleh penafsir ini sangat 

berkaiatan dengan realitas historis penafsir. Realitas historis ini merupakan 

pengalaman hidup dan tradisi dari penafsir yang berhubungan dengan masa di 

mana penafsir hidup. Realitas historis inilah yang akan membuka proses 

penciptaan perandaian dan pemahaman dari penafsiran terhadap teks. 

Setelah proses di atas dilakukan, maka akan tercipta proses produksi. 

Maksud dari proses produksi ini yaitu terciptanya makna baru sesuai masa 
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kekinian oleh penafsir sebagai hasil dari perandaian yang dipengaruhi oleh 

realitas historis penafsir. Makna baru ini akan menggambarkan perbedaan 

maksud teks menurut pengarang sebagai pencipta teks pada masa teks 

diciptakan, dan pemaknaan atau penafsiran yang dihasilkan pengarang di 

masa kini. 

Makna baru yang dihasilkan dari proses produksi oleh penafsir 

kemungkinan besar bersifat subyektif. Sifat subyektif ini dipengaruhi oleh 

tradisi yang melatar belakangi perandaian yang dilakukan oleh penafsir. Hal 

ini memberi dampak positif bagi pemaknaan atau penafsiran yang dilakukan, 

karena dengan subyektifitas ini setiap penafsir memiliki hak untuk 

mengemukakan pandangannya tersendiri sehingga makna dari sebuah teks 

akan semakin kaya. 

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa rumusan 

pemahaman teks melalui hermeneutika Gadamer adalah sebuah teks mulai 

didekati atau ditafsirkan melalui perandaian-perandaian yang dilakukan oleh 

penafsir. Faktor realitas historis atau tradisi dari penafsir memproduksi 

makna baru sesuai masa kekinian penafsir, semua makna yang tercipta ini 

kemungkinan bersifat subyektif. 

c. Hubungan antara kebenaran dan metode  

Meskipun tidak mendukung metode, tetapi Gadamer tidak 

sepenuhnya membuang metode, hanya ia menegaskan bahwa sebuah 

kebenaran tidak sama dengn metode, dan bukan merupakan jalan wajib untuk 

mencapai pemahaman. Kebenaran justru akan memunculkan dirinya bila kita 
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mendobrak batas metode itu. Kebenaran lebih penting dari hanya sekedar 

metode yang mengikat. 

Ketika kita terpaku dalam sebuah metode, maka pengembangan 

terhadap sesuatu yang ingin kita fahami akan menjadi sesuatu yang sulit 

karena terhalang oleh metode itu sendiri. Sama halnya ketika kita ingin keluar 

dari sebuah bangunan, metode yang ditawarkan adalah keluar melalui pintu 

yang ada, tetapi pintu itu tertutup rapat dan kuncinya hilang. Bila kita tetap 

terpaku dan berkiblat pada metode itu, maka kita tidak akan pernah dapat 

keluar dari bangunan tersebut. Karena hal ini Gadamer menawarkan sesuatu 

yang lebih baik. Tetaplah gunakan metode itu, keluarlah melalui pintu tetapi 

bila metode telah dirasakan menyusahkan maka dobrak saja atau hancurkan 

pintu atau bangunannya, maka kitapun dapat keluar dari bangunan tersebut. 

Inilah hermeneutika Gadamer, keluar dari bangunan diibaratkan sebagai 

kebenaran yang dicari dan mendobrak pintu diibarakan sebagai pemahaman 

melalui tradisi yang tidak terfokus pada metode. 

Pada akhirnya teori hermeneutika Gadamerian merupakan gerakan 

untuk memahami ada yang tidak tersembunyi dan berpijak pada tradisi. 

Bahasa sebagai endapan tradisi sekaligus medium untuk memahami, sehingga 

ada yang tidak tersembunyi itu dipahami lewat dan dalam bahasa pula. 

Akhirnya, kebenaran itu tercapai melalui Ada-nya sendiri sesuai dengan 

proses dialektik dan linguistik yang melampaui batas-batas metodologis yang 

diaplikasikan oleh penafsir teks (Mulyono, dkk. 2012:155).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif . Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Arikunto, 2006:12). Dalam 

penelitian deskriptif akan digambarkan pemahaman atau 

penginterpretasian nilai dan pesan teks pepaosan Jatiswara yang 

dibacakan sebagai keterkaitannya dengan prosesi nyunatan. Selain itu 

akan di deskriptifkan juga prosesi nyunatan dan ritual-ritual yang terdapat 

di dalamnya. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1  Data penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa naskah teks 

pepaosan Jatiswara yang berbentuk wacana atau paragraf yang terdapat 

dalam pelaksanaan acara nyunatan. Data lain yang juga digunakan adalah 

proses tata cara pelaksanaan pembacaan teks pepaosan dalam acara 

nyunatan masyarakat Sasak di desa Parampuan Kecamatan Labuapi 

Lombok Barat.  

3.2.2 Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini adalah naskah teks pepaosan yang 

digunakan dalam acara nyunatan yang berjudul teks Jatiswara yang 

dikhususkan pada lampiran pertama sampai ketiga yang memiliki 
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keterkaitan dengan acara nyunatan. Selain itu sumber data juga diperoleh 

melalui wawancara dengan narasumber. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Catat 

Teknik catat dalam penelitian ini dilakukan dengan mencatat 

segala sesuatu yang berhubungan dengan teks Jatiswara dalam acara 

nyunatan dan proses pelaksanaan acara nyunatan itu sendiri. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan memperoleh informasi melalui 

informan dengan cara menyampaikan pertanyaan. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan terhadap tokoh yang bertugas membacakan teks 

pepaosan yang biasa disebut dengan istilah pemaos (dalang pepaosan).  

Selain pemaos, narasumber juga berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan 

orang yang dituakan serta mengetahui seluk beluk pembacaan teks 

pepaosan dalam acara adat tradisi masyarakat Sasak. 

Data dalam sebuah penelitian harus akurat, maka untuk 

memperoleh keakuratan data pada penelitian ini, peneliti mempunyai 

kriteria untuk dijadikan sebagai narasumber sebagai berikut: 

1. Usia minimal 30 tahun 

2. Jenis kelamin pria atau wanita masyarakat asli Sasak yang mengetahui 

informasi mengenai prosesi pembacaan teks pepaosan Jatiswara dan 

prosesi nyunatan. 

3. Informan mengetahui tentang teks pepaosan secara baik misalnya pemaos 

(dalang pepaosan) atau orang yang dituakan. Beberapa pemaos yang telah 



 28 

ditemui untuk dijadikan narasumber utama adalah Amaq Budi (47), Amaq 

Salam (66) dan Amaq Kasim (68).  

4. Informan sering menggunakan naskah pepaosan dalam berbagai acara adat 

tradisi masyarakat sasak khususnya acara nyunatan. 

5. Sehat jasmani dan rohani. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode analisis 

kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data menggunakan metode 

kualitatif menurut Merlita Futriana (2015) sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan/ Validasi Data Lapangan 

Observasi langsung yang dilakuakan di lapangan untuk mendapatkan data 

mengenai teks pepaosan Jatiswara serta proses pembacaan teks pepaosan 

tersebut dalam acara nyunatan. 

2. Pengkodean 

Mengambil data mengenai nilai dan pesan yang terkandung dalam 

pembacaan teks pepaosan Jatiswara serta keterkaitan teks ini dengan 

acara nyunatan di desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat.  

3. Pemasukan Data 

Menganalisis data tentang nilai dan pesan yang terkandung dalam 

pembacaan teks pepaosan Jatiswara serta keterkaitan teks ini dengan 

acara nyunatan di desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat. 

4. Pengolahan Data 

Hasil data yang didapat kemudian diolah dan ditafsirkan mengenai nilai 

dan pesan serta keterkaitan teks dengan prosesi acara menggunakan 
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metode hermeneutika Gadamerian. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu 

(1) menyalin teks Jatiswara dari aksara sasak jejawan dengan huruf latin 

kemudian mengartikannya dari bahasa kawi kuno ke dalam bahasa 

Indonesia, (2) menafsirkan dan menemukan nilai-nilai serta pesan yang 

terkandung dalam teks pepaosa Jatiswara tersebut dalam acara nyunatan 

dengan menggunakan teori hermeneutika Gadamer. Penafsiran dilakukan 

dengan melakukan perandaian-perandaian yang akan dipengaruhi oleh 

realitas historis penafsir yang akan menciptakan atau memproduksi makna 

baru dan kemungikinan makna baru ini bersifat subyektif. Dari makna 

inilah akan terungkap nilai dan pesan yang dicari dari sebuah teks, (3) 

mencari keterkaitan teks Jatiswara dengan acara nyunatan dari nilai-nilai 

dan pesan yang telah didapatkan. 

5. Hasil Pengolahan Data 

Tahap akhir adalah pemberian pendapat atau kesimpulan mengenai 

nilai daan pesan teks pepaosan Jatiswara serta keterkaitannya dengan 

acara nyunatan di Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat sebagai 

jawaban atas permaslahan dalam penelitian. 

3.5 Penyajian Hasil 

Setelah data dikumpulkan dan hasil telah didapatkan, maka tahap 

selanjutnya adalah menyajikan hasil dari pengolahan data tersebut. 

Penyajian hasil dibuat untuk memudahkan pembaca dalam melihat hasil 

dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai metode yang 

digunakan. Penyajian hasil dalam penelitian ini dilakuakan dalam bentuk 

deskriftif. Bentuk deskriftif yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk 
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kata-kata, paragraf atau kalimat yang menerangkan nilai dan pesan yang 

terkandung dalam teks Jatiswara yang digunakan dalam acara nyunatan 

dan memuat penjelasan tentang keterkaitan teks tersebut dengan acara 

yang dilangsungkan agar pembaca dapat membayangkan hasil yang 

dijabarkan secara baik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Pembahasan dalam penelitian ini dititikberatkan pada  nilai dan pesan  

yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara pada konteks nyunatan dan 

keterkaitan antara pembacaan teks pepaosan Jatiswara dengan prosesi acara 

nyunatan itu sendiri. Kedua hal ini sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah disebutkan pada bab pertama. Penjabaran mengenai penyelesaian 

masalah dilakukan dengan menggunakan teori hermeneutika Gadamerian.  

Sebelum menganalisis masalah menggunakan teori hermeneutika 

Gadamerian, terlebih dahulu disajikan data yang akan digunakan dalam 

pembahasan penelitian ini sebagai berikut: 

4.1 Penyajian Data 

Data yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu 

teks pepaosan Jatiswara beserta terjemahannya dan prosesi acara nyunatan di 

Desa Parampuan Kecamata Labuapi Lombok Barat yang dijabarkan pada sub 

bab di bawah ini:  

4.1.1 Teks Pepaosan Jatiswara dan Terjemahannya 

Teks pepaosan Jatiswara yang digunakan dalam acara nyunatan. 

Teks ini terdiri dari tiga lembar lontar yang dibaca bolak-balik dan setiap 

lembar lontar terdiri dari 12 bait. S etiap bait dialihbahasakan ke dalam ejaan 

bahasa Indonesia beserta terjemahan dan maksud yang tersembunyi di 

dalamnya. Berikut ini disajikan penjabaran teks pepaosan Jatiswara yang 

telah dibagi menjadi tiga bagian dan setiap bagian terdiri dari 12  bait sesuai 

jumlah bait dari setiap lembaran lontar. 
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1. Bagian lembaran lontar pertama.   

a. Ngoang ngamu rue gite side beranti (dibuka dengan pernyatakan 

jelas untuk anda disiapkan). 

b. Onangne (mulanya). 

c. Amu rue paesan (nyata rupa perkakas). 

d. Den agung pengampurane (agar besar pengampunannya). 

e. Sakueh ingka ngerumu (silahkan panggil untuk bersama-sama 

mendengarkan). 

f. Kang mace den sami singgih (tukang membaca agar bersama-sama 

serius). 

g. Miwah ingkange nurat (bersama dengan tukang tulis). 

h. Den samirah ayu (agar bersama-sama selamat)  

i. Wenten kapetering gite (ada seperti itu ceritanya). 

j. Ring Pulembang (di desa Palembang). 

k. Anenggih wenten wong luwih (ulama yang ada mengajarkan sudah 

tua). 

l. Dukati laring darwa (saat bersama-sama beribadah). 

 

Maksud dari pernyataan jelas pada poin (a) di atas adalah 

pernyataan yang telah jelas disetujui, yaitu pernyataan yang dianjurkan 

oleh agama Islam untuk membuka atau melakukan sesuatu yang baik, 

dalam hal ini merujuk kepada kalimat bissmillahirohmanirohim. Kalimat 

bissmillahirohmanirohim ini ditujukan untuk membuka pembacaan teks 

pepaosan Jatiswara agar dapat diambil manfaat di dalamnya. 

Kata mulanya pada poin (b) berarti sesuatu yang mula-mula atau 

pokok yang patut diketahui oleh orang yang membacakan teks pepaosan 

atau biasa disebut pemaos. Hal pokok yang harus diketahui ini juga 

berlaku untuk masyarakat yang akan mendengarkan pembacaan teks 

pepaosan. Hal pokok tersebut berkaitan dengan perkakas. Kata perkakas 

dalam poin (c) berarti baju yang terlihat jelas. Baju yang jelas ini berarti 

baju atau pakaian yang baik dan sopan. Artinya, setiap orang hendaklah 

memperhatikan pakaian yang dia kenakan harus baik dan memenuhi 
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kriteria sopan, sehingga pengampunan besar yang tercantum dalam poin 

(d) dapat diraih. Bentuk pengampunan yang dimaksud dalam poin (d) 

adalah pengampunan yang berasal dari Allah SWT. 

Panggilan yang dimaksud dalam poin (e) merupakan bentuk 

undangan kepada khalayak ramai untuk mendengarkan kisah dalam teks 

pepaosan yang akan dibacakan. Semakin banyak yang mendengarkan 

maka semakin tersebarluaskan ilmu yang akan disampaikan. Arti dari 

tukang membaca dalam poin (f) di atas adalah pemaos yang bertugas 

membacakan kisah yang ada dalam teks pepaosan tersebut. Pemaos ini 

diharapkan serius dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan apa 

yang dia bacakan yaitu teks pepaosan Jatiswara. Tukang membaca harus 

menyampaikan dengan sebenar-benarnya apa yang terdapat dalam teks 

tersebut tanpa dikurangi atau ditambah sedikitpun, sedangkan tukang tulis 

yang dimaksud dalam poin (g) adalah orang yang mengarang teks 

pepaosan Jatiswara ini.  

Tukang membaca harus membacakan teks pepaosan Jatiswara ini 

secara serius dan bersungguh-sungguh agar apa yang ingin disampaikan 

oleh pengarang dapat tersampaikan secara benar dan tidak berbeda dengan 

maksud pengarang. Sikap bersungguh-sungguh ini akan membawa selamat 

bagi semua orang. Kata selamat yang dimaksud dalam poin (h) adalah 

selamat menuju surga Allah SWT, dan surga Allah dapat diraih dengan 

menimba ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. 

Bagian teks pepaosan pada poin (i) bermakna kisah dalam teks 

yang akan dibacakan ini (Jatiswara) diceritakan  dengan apa adanya sesuai 
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jalan cerita yang sebenarnya. Cerita yang ada di dalam teks pepaosan 

Jatiswara ini terjadi di desa Palembang seperti yang disebutkan dalam 

poin (j).  Menceritakan kisah para ulama, yaitu ulama yang biasa dicari 

untuk memberikan ceramah. Ulama di desa Palembang yang disebutkan 

pada poin (k) telah berusia lanjut. Usia yang telah lanjut ini menandakan 

kedalaman ilmu dan pengalaman dari ulama tersebut.  Saat dijumpai, sang 

ulama terlihat sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga dan sanak 

saudaranya. Kebersamaan ini disebutkan dengan jelas dalam poin (l)  dan 

merupakan bait terakhir dari lembaran lontar pertama. 

2. Bagian lembaran lontar kedua  

a. Putra nira haji Lelane singgih (anak laki-laki dari Haji Lelane 

yang pasti). 

b. Kang name (yang bernama). 

c. Reke Jatiswara (yang satu Jatiswara). 

d. Lan Kisejati reke (dengan Kisejati satu lagi). 

e. Terahing Cempe iku (asalnya dari desa Cempe itu). 

f. Putu nira Haji Durnapi (cucu dari haji Dunarpi). 

g. Buyute ki Jatisware (buyutnya Jatiswara). 

h. Berat dagangan nipun (banyak barang dagangannya). 

i. Tulening Cempe punike (asalnya desa cempe dari itu). 

j. Ratu Cempe (ulama cempe). 

k. Kang lengser lunge garmi (orang tua hari itu kebetulan). 

l. Angjajah nusa jawa (mengajar di tanah Jawa). 

 

Lembaran lontar kedua dibuka dengan penggambaran tentang haji 

Lelane yang memiliki anak laki-laki. Kata pasti pada poin (a) di atas 

berarti bahwa anak lelaki yang dimaksud merupakan anak kandung dari 

haji Lelane, bukan anak pungut ataupun anak angkat. Kata yang bernama 

pada poin (b) berarti nama yang disandang oleh anak laki-laki tersebut, 

sedangkan kata yang satu pada poin (c)  menandakan bahwa anak haji 

Lelane berjumlah lebih dari satu orang dan nama salah satu anaknya 
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adalah Jatiswara. Anak haji Lelane yang lain bernama Kisejati seperti 

disebutkan dalam poin (d). Kisejati merupakan adik dari Jatiswara. 

Selanjutnya disebutkan pada poin (e) bahwa keluarga ini berasal dari desa 

Cempe. Turut diceritakan juga dalam poin (f) mengenai cucu dari haji 

Dunarpi. Haji Dunarpi adalah anak dari Jatiswara yang berarti cucunya 

merupakan buyut dari Jatiswara. Buyut Jatiswara yang disebutkan pada 

poin (g) inilah yang akan diceritakan dalam kisah berikutnya. 

Cerita dilanjutkan mengenai buyut dari Jatiswara yang terlihat 

membawa banyak barang dagangan. Barang dagangan yang dimaksud 

dalam poin (h) adalah kitab-kitab yang akan diperjualbelikan. Jual beli 

kitab ini adalah bentuk penyamaran dari ulama yang menjual kitab-kitab 

agama sekaligus untuk mengajarkan ajaran Islam sambil menjajakan 

kitabnya. Bait selanjutnya dalam poin (i) dan (j) meceritakan bahwa ulama 

ini berasal dari desa Cempe dan merupakan ulama besar dari desa tersebut. 

Secara kebetulan ulama ini telah berusia lanjut, dan seperti yang sudah 

jelaskan bahwa usia yang tua atau lanjut pada poin (k) ini menandakan 

kedalaman ilmu dan pengalamannya. Ulama yang telah tua inilah yang 

mengajarkan agama Islam di tanah Jawa seperti yang disebutkan dalam 

poin (l) sebagai bait penutup lembaran lontar kedua.  

3. Bagian lembaran lontar ketiga 

a. Ambakte kitab cerite iki (dibawanya kitab cerita yang ini). 

b. Kapal ipun (perahunya). 

c. Kebek dening sastra (penuh dengan kitab). 

d. Sampunang layare mangke (sudah berlayar sekarang). 

e. Ing senen lungan nipun (hari Senin harinya itu). 

f. Nusa Jawa duk masih kapir (tanah Jawa masih kafir). 

g. Namane kang dagang (namanya yang berdagang). 

h. Aji Dute Semu (Kiyai Haji Abdul Samad). 
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i. Buyute ki Jatiswara (buyutnya Jatiswara). 

j. Pan punike (nah di situ sekarang). 

k. Wiwitane wonge Jawi (awalnya orang Jawa). 

l. Mulane agame Islam (awalnya masuk agama Islam). 

 

Jalan cerita selanjutnya dalam lembaran lontar ketiga menceritakan 

bahwa  ulama yang dikisahkan ini terlihat membawa kitab cerita. Kitab 

cerita yang dimaksud dalam poin (a) adalah kitab Al-qur’an dan kitab lain 

yang dibawa oleh ulama ini dan berhubungan dengan agama Islam. Ulama 

ini pergi ke tempat yang akan dituju dengan menggunakan perahu atau 

kapal seperti yang disebutkan dalam poin (b). Tempat yang akan dituju 

adalah tanah Jawa. Kapal atau perahu yang dinaiki oleh ulama disebutkan 

pada poin (c) penuh dengan kitab yang mengandung pembelajaran agama. 

Kapal yang penuh kitab ini disebutkan dalam poin (d) kini telah mulai 

berlayar membelah lautan menuju pulau Jawa. Hari ketika kapal tersebut 

berlayar diceritakan pada poin (e) bertepatan dengan hari senin. Saat 

ulama tersebut sampai disana, diceritakan dalam poin (f) keadaan tanah 

Jawa masih kafir atau masyarakatnya belum mengenal Islam. 

Ulama ini pergi ke tanah Jawa sebagai pedagang, kata berdagang  

yang dimaksud pada poin (g) memiliki dua pengertian, pertama berdagang 

secara harfiah yaitu kegiatan ulama memperjualbelikan kitab dagangannya 

dengan sesama manusia dan berdagang dalam arti yang lain yaitu ulama 

tersebut sekaligus berdagang dengan Tuhan dengan menyampaikan 

pengajaran agama kepada masyarakat. Ulama yang berdagang inipun 

tentunya memiliki nama. Nama ulama yang di sebutkan dalam poin (h) 
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adalah Kiyai Haji Abdul Samad, dan pada poin (i) dijelaskan kembali 

bahwa Kiyai Haji Abdul Samad merupakan buyut dari Jatiswara. 

Kisah ini ditutup dengan penggambaran saat Kiyai Haji Abdul 

Samad sampai di tanah Jawa pada poin (j) untuk memperkenalkan Islam 

melalui dakwah yang diberikan. Mulai saat itulah dijelaskan pada poin (k) 

dan (l) bahwa masyarakat Jawa mulai mengenal  Islam dan kejadian 

tersebut merupakan awal masuknya Islam di tanah Jawa.  

4.1.2 Prosesi Acara Nyunatan di Desa Prampuan Kecamatan Labuapi 

Lombok Barat  

  Masyarakat di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat 

melakukan beberapa prosesi adat (meski tidak terlalu kental) dalam 

melaksanakan acara nyunatan. Rangkaian prosesi sudah dijabarkan secara 

singkat dalam rumusan masalah. Berikut ini disajikan secara lebih 

terperinci mengenai prosesi acara nyunayan di Desa Parampuan 

Kecamatan Labuapi Lombok Barat yang terdiri dari beberapa prosesi 

acara, antara lain: 

1. Rowah 

Rowah merupakan acara berdoa dan berzikir bersama yang 

dilakukan oleh keluarga anak yang akan disunat sebagai bentuk doa 

keselamatan untuk anak tersebut. Rowah biasanya dilakukan pada malam 

hari sebelum acara nyunatan dilaksanakan esok harinya. Acara dimulai 

dengan pembacaan shohibul hajjat atau untuk siapa dan keperluan apa niat 

dan tujuan dari doa yang akan dibaca, dalam hal ini diniatkan untuk 

keselamatan anak yang akan disunat. Doa dilanjutkan dengan pembacaan 

surat Al-fatihah, Al-iklas, Al-falaq dan An-nas sebagai zikir pembuka. 
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Selesai membaca keempat surat tersebut maka zikir akan dilanjutkan 

dengan pembacaan bacaan tahlil yaitu kalimat lailahailallah (tidak ada 

Tuhan selain Allah) sebanyak-banyaknya. Acara zikir akan ditutup dengan 

doa sesuai hajat di awal acara rowah. 

Setelah pembacaan zikir dan doa selesai, acara terakhir adalah 

memakan dulang (hidangan) yang telah disediakan pihak keluarga. 

Dulang disajikan di atas nampan besar yang biasanya berisi nasi dan lauk 

pauk yang dimakan secara bersama-sama. Selain sebagai media doa, 

rowah juga mengandung nilai kebersamaan untuk mempererat silaturahmi 

antar masyarakat. Nilai kebersamaan ini terlihat dari bagaimana 

masyarakat berbagi makanan dalam satu wadah secara adil untuk 

dinikmati bersama tanpa berebutan satu sama lain. Para tetanggapun 

berbondong-bondong datang membantu persiapan dan pelaksanaan acara. 

Selain nilai kebersamaan, acara rowah juga mengandung nilai 

untuk mempererat hubungan kekeluargaan, karena ketika rowah dilakukan 

semua anggota keluarga biasanya saling bersilaturahmi satu sama lain,  

baik sebagai tamu maupun sebagai pembantu pelaksanaan acara. Nilai lain 

yang terlihat adalah nilai agama yang terasah melalui doa dan zikir, serta 

terakhir adalah nilai berbagi atau kasih sayang antar sesama anggota 

masyarakat melalui berbagi. 

 

2. Pembacaan teks pepaosan Jatiswara 

Saat acara rowah telah selesai dilaksanakan, maka acara 

selanjutnya adalah pembacaan teks pepaosan atau biasa disebut 
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masyarakat Parampuan dengan istilah memace. Teks pepaosan yang biasa 

dibacakan untuk acara nyunatan khususnya di desa Parampuan adalah teks 

pepaosan Jatiswara dari lembaran lontar pertama sampai ketiga. 

Pembacaan teks pepaosan dimulai dengan pemberian kata sambutan yang 

disampaikan oleh pemaos. Kata sambutan atau pengantar ini berisi 

permintaan maaf dan permakluman kepada para pendengar apabila ada 

kata-kata yang kurang tepat atau salah ketika prosesi pembacaan teks 

pepaosan nanti.  

Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan basmalah dan solawat 

atas nabi serta pembacaan surat Al-fatihah setelah itu barulah teks akan 

dibaca. Pemaos yang membacakan teks biasanya diiringi oleh satu atau 

dua pendamping yang bertugas menterjemahkan setiap bait teks ke dalam 

bahasa Sasak atau Indonesia. Pembacaan teks pepaosan akan dilakukan 

sepanjang malam. 

Prosesi pembacaan teks pepaosan mengandung beberapa nilai, 

salah satunya adalah nilai pendidikan yang terdapat dalam teks pepaosan 

tersebut. Nilai pendidikan yang bertujuan untuk memupuk rasa semangat 

menuntut ilmu bagaimanapun keadaannya. Teks pepaosan Jatiswara 

mengandung nilai pengajaran yang diharapkan dapat berguna bagi 

kehidupan anak yang disunat. Nilai pendidikan yang dominan dalam teks  

pepaosan Jatiswara adalah nilai pendidikan agama yang kental. Terdapat 

juga nilai budaya dalam prosesi pembacaan pepaosan Jatiswara karena 

pepaosan merupakan budaya dan tradisi asli masyarakat Lombok. 
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3. Teseraupan  

Teseraupan dalam bahasa Sasak berarti dicucikan mukanya. 

Maksudnya, anak yang akan disunat dicuci mukanya dengan air yang 

berasal dari makam. Makam yang didatangi biasanya adalah makam papuk 

balok atau makam keramat seperti makam Loang Balok, makam Milam 

dan makam lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut. Misalnya 

makam itu pernah didatangi oleh keluarga anak tersebut saat anak ini 

bekuris (aqikah).  

Nilai yang terkandung dalam prosesi teseraupan adalah nilai 

budaya . Sama halnya seperti nilai yang terkandung dalam pembacaan teks 

pepaosan Jatiswara. Terdapat pula nilai kebersihan yang merupakan 

bagian dari nilai agama terutama agama Islam, karena dalam agama Islam, 

kebersihan merupakan sebagian dari iman. Harapan dari orang tua untuk 

anaknya dalam prosesi teseraupan ini adalah agar anak yang akan disunat 

ini selalu menjaga kebersihan dirinya sebagai bentuk keimanannya. 

4. Tesongkolan 

Tesongkolan merupakan salah satu prosesi dalam acara nyunatan 

yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati anak yang akan 

disunat. Prosesi ini dilakukan dengan harapan anak yang akan disunat 

merasa senang sehingga rasa takut anak tersebut terhadap prosesi sunatan 

nanti dapat berkurang. Rasa takut yang berkurang akan meningkatkan 

mental anak yang akan disunat menjadi lebih kuat.  

Pada dasarnya tesongkolan ini sama dengan acara perayaan resepsi 

khas Lombok untuk orang menikah, yaitu diarak berkeliling kampung. 
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Tetapi bedanya yang diarak bukan pasangan pengantin tetapi yang diarak 

adalah anak yang akan disunat menggunakan jaran kamput. Jaran kamput 

merupakan kuda kayu yang dapat ditunggangi dan dihias dengan cantik. 

Jaran kamput digunakan untuk mengarak anak yang akan disunat. Acara 

mengarak anak dengan jaran kamput ini biasa disebut dengan istilah  

peraje. Agar suasana semakin meriah acar nyongkolan ini biasanya 

diiringi oleh gamelan khas Sasak, tetapi di zaman sekarang lagu pop Sasak 

lebih diminati. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam acara tesongkolan mencakup 

nilai budaya seperti dua prosesi sebelumnya, selain itu terdapat pula nilai 

seni yang tercermin dari pertunjukan praje dengan jaran kamput itu 

sendiri. Ada pula nilai kebersamaan yang tercermin dari begitu banyaknya 

masyarakat yang ikut terhibur menyaksikan acara praje, mereka ikut 

merasakan kebahagiaan keluarga yang mengadakan acara.  

Terdapat satu nilai lagi yang tedapat dalam adat nyongkolan ini 

yaitu nilai kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Nilai kasih sayang 

tercermin dari sikap orang tua yang mengadakan kegiatan praje meski 

membutuhkan banyak biaya agar anaknya merasa senang dan sedikit 

melupakan rasa takutnya untuk disunat. 

5. Popot dan sembek 

Popot merupakan pemijatan tradisional yang dilakukan di daerah 

ubun-ubun kepala. Pemijatan di daerah kepala bertujuan untuk 

menghilangkan rasa sakit di daerah tersebut dan biasa dilakukan juga 

untuk menghilangkan rasa kaget, trauma maupun takut. Secara umum 
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anak yang akan disunat pasti merasa takut dan popot ini bertujuan untuk 

mengurangi rasa takut tersebut. 

Sembek adalah pengolesan adonan kapur sirih yang disebut 

mamaq. Mamaq terbuat dari campuran sirih, kapur, gambir dan buah 

pinang yang dikunyah atau ditumbuk dengan tumbukan khusus yang 

disebut pelocok. Adonan ini dioleskan pada beberapa bagian tubuh anak. 

Bagian tubuh yang biasa diolesi adalah bagian kening, belakang telinga, 

tangan dan kaki anak. Sama seperti halnya proses popot, sembek juga 

bertujuan untuk memberi pengaruh positif berupa menenangkan hati anak 

dan menghilangkan rasa tahut dalam diri anak yang akan disunat sehingga 

anak tersebut siap menghadapi proses sunat. 

Nilai yang terkandung dalam prosesi popot dan sembek tidak jauh 

dari nilai budaya asli Sasak yang masih dipertahankan, sekaligus 

merupakan bentuk nilai kasih sayang orang tua terhadap anaknya yang 

akan disunat dengan melakukan kedua ritual  ini agar anaknya tidak kaget 

dan ketakutan disaat prosesi sunat berlangsung nanti. 

6. Bebukak pakean 

Prosesi bebukak pakean ini adalah mengganti pakaian anak dengan 

sarung khas yang disebut ejos. Ejos merupakan sarung yang kasar, jarang 

atau seperti sarung bantal dan umumnya berwarna hijau. Agar kain ejos 

tidak bergesekan dengan luka sayatan sunat maka dibuat pemisah dengan 

kayu kecil yang tonjolannya mengarah ke arah depan.  

Zaman sekarang pemakaian ejos sudah mulai ditinggalkan, para 

orang tua lebih banyak memakaikan sarung kepada anak yang akan 
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disunat karena lebih mudah didapat, lebih halus, nyaman dikenakan dan 

lebih praktis digunakan. Nilai kesederhanaan sangat tercermin dari prosesi 

bebukak pakaian ini. Anak memakai pakaian sederhana berupa sarung 

yang merakyat, apalagi bila memakai ejos maka kesederhanaan akan 

semakin jelas terlihat dengan kain ejos yang kasar dan tipis. 

7. Selakaran 

Selakaran merupakan pembacaan puji-pujian terhadap Alloh SWT 

dan nabi Muhammad SAW untuk mengiringi proses sunat yang dilakukan 

oleh dokter, ahli sunat atau pihak yang berkompeten dalam melakukan 

sunat. Selakaran bertujuan juga sebagai doa keselamatan agar sunatan 

berjalan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Nilai agama sangat terlihat dari prosesi selakaran ini. Terdapat juga 

bentuk nilai penghormatan kepada baginda nabi Muhammad SAW dalam 

lantunan bacaan selakaran tersebut. Terdapat juga nilai kebersamaan, 

karena selakaran dibaca bersama-sama oleh orang banyak yang berarti 

semakin banyak yang ikut semakin banyak pula yang mendoakan. 

Harapan yang digantungkan orang tua dengan selakaran adalah  

keselamatan dan kelancaran selama prosesi sunatan berlangsung dan agar 

anak tersebut meneladani sifat mulia sang nabi.  

4.2 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada teori 

hermeneutika Gadamerian. Seperti yang telah disebutkan dalam kerangka 

teori langkah-langkah memahami sebuah teks dalam hermeneutika 

Gadamerian dilakukan dengan melakukan perandaian-perandaian tentang 
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interpretasi teks sesuai dengan realitas historis yang sesuai dengan tradisi 

penafsir untuk menemukan nilai dan pesan yang dicari. Berikut ini adalah 

hasil penjabaran pembahasan mengenai analisis teks Jatiswara yang di 

interpretasikan dengan menggunakan teori Gadamerian. 

4.2.1 Nilai dan Pesan Teks pepaosan Jatiswara 

Nilai dan pesan yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara 

sebagian besar terdapat di setiap bait, baris, penggalan kata atau kalimat di 

dalamnya. Berikut ini beberapa nilai dan pesan yang terdapat dalam teks 

pepaosan Jatiswara: 

4.2.1.1 Nilai Agama  

Nilai agama terutama agama Islam sangat kental tercermin dalam 

teks pepaosan Jatiswara.  Teks ini  menjadikan nilai agama sebagai hal 

utama untuk mendahului atau mengawali setiap tindakan manusia, seperti 

yang terlihat pada kutipan berikut ini: 

Ngoang ngamu rue gite side beranti.’ (dibuka dengan pernyatakan jelas 

untuk anda yang disiapkan).  

(Lembar lontar pertama poin a). 

Seperti telah disebutkan dalam penyajian data bahwa maksud yang 

tersirat dari pernyataan di atas adalah teks ini dibuka dengan pernyataan 

yang telah jelas disepakati dan dianjurkan oleh agama Islam, yaitu segala 

sesuatu harus diawali atau dibuka dengan hal yang baik. Sebaik-baik 

pengawalan yang dimaksud adalah lafazs bissmillahiraohmanirohim 

(dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang) 

yang digunakan untuk mengawali setiap kegiatan yang baik bagi umat 

Islam termasuk membaca Al-qur’an. 
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Lafazs bissmillahirohmanirohim mengajarkan kita untuk 

mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dan menyadari 

betapa pengasih dan penyayangnya Allah SWT terhadap manusia. Tuhan 

adalah zat yang menciptakan kita dan Tuhanlah yang mengawali 

kehidupan kita. Tuhan memiliki hak penuh untuk diikutsertakan dalam 

setiap kegiatan yang kita lakukan. 

Membicarakan masalah agama di zaman sekarang ini sudah 

berbeda dengan zaman dulu. Di zaman ini, kepedulian terhadap nilai 

agama dan masalah ketuhanan  sudah sangat jarang diperhatikan, terutama 

disebagian besar kalangan anak muda. Mereka lebih perduli tentang mode, 

gaya hidup dan teknologi dari pada memikirkan tentang agama dan Tuhan.  

Sebagai contoh, sebagian anak muda zaman sekarang ketika 

bangun tidur sudah lupa untuk berdo’a mengucapkan syukur karena masih 

diberi umur hari ini. Mereka malah sibuk berlomba-lomba membuat status 

mengucapkan selamat pagi di media sosial masing-masing. Agar mereka 

tidak tertinggal untuk eksis di media sosial, maka handpone menjadi maha 

penting dalam kehidupan remaja, apapun akan mereka lakukan untuk 

mendapatkan handpone yang mereka inginkan bahkan dengan cara negatif 

dan melanggar nilai agama sekalipun. 

Berkurangnya kepedulian terhadap nilai agama ini terlihat juga dari 

moral remaja yang semakin terpuruk. Pergaulan bebas, kecurangan, 

alkohol, sikap kurang ajar, narkoba dan kekerasan sudah semakin tidak 

terkendali. Bagaimana anak akan menjadi baik bila nilai agama dan 

kepercayaannya terhadap Tuhan telah lemah? 
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Melihat kenyataan ini maka teks pepaosan Jatiswara sangat 

menekankan nilai agama. Teks ini mencoba mengukuhkan nilai agama 

sebagai hal yang paling pokok. Hal pokok ini (lafazs 

bissmillahirohmanirohim) dijadikan pembukaan untuk dibacakan dalam 

mengawali pembacaan teks pepaosan dalam acara nyunatan sebagai 

simbol nilai agama di dalamnya. Nilai agama yang disisipkan ini menjadi 

bentuk harapan orang tua untuk anak yang disunat. Orang tua berharap 

agar sebelum anaknya melakukan sesuatu hendaknya dia mengucapkan 

basmalah terlebih dahulu. 

Membaca basmalah di awal kegiatan dapat memberi efek yang 

baik kepada anak yang disunat. Sehubungan dengan pengikraran dirinya 

sebagai seorang Islam melalui proses sunat, anak tersebut dapat 

meletakkan nilai agama atau menjadi urutan pertama dalam kegiatannya. 

Anak tersebut akan selalu mengawali setiap kegiatannya dengan terlebih 

dahulu mengingat Tuhan, sehingga apapun kegiatan yang dia lakukukan 

diharapkan kegiatan tersebut bersifat positif nantinya dan menjauhi 

perbuatan negatif karena sadar bahwa Tuhan selalu mengawasinya. 

Nilai agama yang ditekankan dalam teks pepaosan Jatiswara 

memberi pesan yang dalam untuk kita. Pesan tersebut adalah hendaknya 

sebelum melakukan apapun kita selalu ingat kepada Allah SWT atau 

Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita berhati-hati dalam berbuat sesuatu 

dan lebih cenderung berbuat sesuatu yang positif karena merasa ada yang 

mengawasi. Menjunjung tinggi ajaran agama yang positif dalam 

kehidupan agar selalu berada di jalan yang benar. 
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4.2.1.2 Nilai Kesopanan 

Nilai kesopanan masuk dalam ranah nilai etika. Nilai etika 

merupakan salah satu nilai yang penting dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat. Nilai kesopanan yang terdapat dalam teks pepaosan 

Jatiswara dapat dilihat dari penggalan teks di bawah ini: 

Onangne (mulanya). 

Amu rue paesan (nyata rupa perkakas). 

Den agung pengampurane (agar besar pengampunannya). 

 

(Lembar lontar pertama poin b-d) 

Telah dijelaskan sebelumnya, ketiga baris teks ini bermakna 

tentang sesuatu yang harus diketahui oleh pemaos maupun pendengar agar 

menggunakan pakaian yang baik dan sopan sehingga mendapat 

pengampunan yang besar dari Allah SWT.   

Melalui makna teks pada lembaran sebelumnya di atas, terlihat 

jelas bahwa teks pepaosan Jatiswara memperingatkan kita tentang nilai 

kesopanan. Nilai kesopanan yang diperlihatkan dalam teks pepaosan 

Jatiswara ini digambarkan dengan anjuran berpakaian yang baik dan 

sopan. Pakaian yang sopan memang bukan jaminan mutlak seseorang 

memiliki kepribadian yang baik, tetapi setidaknya dengan berpakaian yang 

sopan maka seseorang itu telah menghormati dirinya agar bagian tubuhnya 

tidak terlihat oleh semua orang.  

Masalah kesopanan terutama kesopanan dalam berpakaian di 

zaman modern ini sudah semakin ditinggalkan. Salah satu penyebabnya 

adalah karena masyarakat kita mulai mengenal cara berpakaian dari luar 

tradisi Indonesia secara bebas. Bila ditilik lebih jauh lagi, banyak kalangan 
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anak muda Indonesia yang megikuti trend berpakaian masyarakat barat. 

Celana pendek, kaos ketat, thank top bahkan bikini sudah menjadi pakaian 

yang biasa mereka kenakan, meski pakaian ini jauh dari adat ketimuran 

yang kita anut. Pakaian memang hanya bungkus terluar manusia, tetapi 

setidaknya pakaian yang sopan akan menahan kita membanting rendah 

harga diri di depan umum dan lingkungan.  

Tradisi berpakaian bebas masyarakat barat yang jauh dari nilai 

kesopanan masyarakat Indonesia secara tidak langsung memberikan 

pengaruh yang besar terhadap pola fikir masyarakat, yaitu dari mengikuti 

pakaian yang mereka kenakan kemudian mengikuti perilaku apa yang 

mereka kerjakan. Terlebih bila yang diikuti itu adalah para artis luar negeri 

yang menjadi idola anak muda, maka apapun yang artis idola ini kenakan 

dan kerjakan akan menjadi trend tersendiri. Bila trend yang diikuti adalah 

hal yang positif tidak akan menjadi masalah, tetapi pada kenyataannya 

banyak anak muda yang lebih condong mengikuti pengaruh yang bersifat 

negatif dari trend yang berkembang.  

Persebaran trend ini didukung oleh zaman globalisasi yang 

memudahkan penyampaian informasi dengan sangat cepat dan bebas, 

sehingga pengaruh dunia barat semakin sulit terkendali. Khusus di 

Indonesia, keadaan ini semakin diperparah dengan dukungan sinetron dan 

acara televisi yang justru lebih banyak memberi pengaruh negatif kepada 

masyarakat. Adegan kekerasan, berbicara kasar, pakaian semberono, 

kekurangajaran dan perilaku bersikap semaunya menjadi tayangan sehari-

hari yang dinikmati secara bebas bahkan oleh anak-anak di bawah umur. 
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Anak-anak di bawah umur inilah yang sangat rentan terhadap dampak 

negatif yang ditimbulkan permasalahan di atas karena mereka belum 

mampu menyaring perilaku yang ditiru untuk membedakan yang baik dan 

buruk. 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya tentang masalah 

mengikuti cara berpakaian suatu masyarakat secara tidak langsung 

membuat kita mengikuti perilakunya. Pernyataan ini mungkin tidak 

bersifat mutlak, tetapi untuk anak di bawah umur dan kalangan remaja 

kemungkinan untuk hal ini cenderung sangat besar. Mereka sedang berada 

dalam masa transisi antara masa anak-anak menuju dewasa. Jadi dapat 

dikatakan nilai kesopanan dalam berpakaian di masyarakat khususnya 

kalangan remaja juga mempengaruhi nilai kesopanan dalam aspek lainnya 

seperti nilai kesopanan dalam berbicara, bertingkah laku dan berinteraksi 

dengan sesama.  

Bila pakaian yang melindungi diri dari pandangan liar orang lain 

saja tidak diperhatikan, maka rasa untuk menghargai orang lainpun 

kemungkinan besar cenderung akan berkurang. Nilai kesopananpun akan 

menjadi barang yang langka. Agar hal ini tidak terjadi maka pembekalan 

nilai kesopanan yang baik sangat dibutuhkan sejak dini. 

Fakta tentang pentingnya pembekalan nilai kesopanan sejak dini 

tercantum dalam teks pepaosan Jatiswara yang di awali dengan 

memberikan anjuran dan nasihat kepada masyarakat secara umum dan 

anak yang akan disunat secara khusus untuk memperhatian apa yang 

mereka kenakan. Tujuan penanaman nilai kesopanan kepada anak yang 
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akan disunat adalah agar anak ini menjunjung tinggi dan melaksanakan 

nilai kesopanan ini dikemudian hari.  

Pelaksanakan nilai kesopanan yang dimulai dari cara berpakaian 

yang sopan dan baik diharapkan dapat membawa anak melaksanakan  nilai 

kesopanan yang lainnya. Bila masalah pakaian yang baik untuk 

menghormati dirinya telah dia perhatikan, maka diharapkan dia juga dapat 

menjaga kesopanan dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku dalam 

berinteraksi dan bersikap kepada orang lain. Hal ini sebagai bentuk 

penghormatan kepada orang lain seperti nenghormati dirinya sendiri. 

Sehingga berawal dari nilai kesopanan dalam berpakaian berpengaruh 

terhadap kesopanan dalam aspek lainnya. 

4.2.1.3 Nilai kejujuran 

Jujur merupakan berkata atau bertindak secara benar sesuai realitas 

atau kenyataan yang ada. Sikap jujur atau nilai kejujuran saat ini lebih sulit 

ditemukan dibandingkan harta. Nilai kejujuran yang langka ini merupakan 

dampak dari terpuruknya dua nilai yang telah dijabarkan sebelumnya, 

yaitu nilai agama dan nilai kesopanan. Teks pepaosan Jatiswara juga 

memuat nilai kejujuran di dalamnya. Nilai kejujuran ini dapat ditemukan 

dalam penggalan teks di bawah ini: 

Kang mace den sami singgih (tukang membaca agar bersama-sama 

serius). 

Miwah ingkange nurat (bersama dengan tukang tulis). 

Den samirah ayu (agar bersama-sama selamat) 

Wenten kapetering gite (ada seperti itu ceritanya). 

 

(Lembaran lontar pertama poin f-i) 
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Makna dari keempat bait teks di atas telah dijelaskan pada 

penyajian data. Secara umum keempat bait teks ini bermakna tukang 

membaca (pemaos) harus menyampaikan isi teks pepaosan yang 

dibacanya secara benar dan sesuai dengan apa yang ditulis oleh tukang 

tulis (pengarang teks pepaosan) tanpa dikurangi atau ditambah sedikitpun. 

Hal ini bertujuan agar bersama-sama selamat menuju surga Allah SWT 

dan jalan cerita yang disampaikanpun apa adanya sesuai kenyataan. 

Makna yang dikandung oleh penggalan teks di atas dapat diartikan 

sebagai bentuk pengajaran nilai kejujuran terhadap anak yang akan 

disunat. Anak yang akan disunat diharapkan akan menjunjung tinggi nilai 

kejujuran dalam kehidupannya. Menyampaikan sesuatu dengan apa 

adanya tanpa dikurangi atau ditambahi sedikitpun, lebih baik lagi bila nilai 

kejujuran ini tetap dipertahankan sampai dewasa dan selalu dipraktikkan 

dalam keadaan apapun. 

Tidak dapat dipungkiri, nilai kejujuran dewasa ini sangat sulit 

untuk di praktikan. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi 

agar nilai kejujuran bisa dipraktikkan dengan baik. Butuh keberanian besar 

untuk mengungkapkan kejujuran karena tidak semua orang memiliki dan 

menjunjung tinggi nilai kejujuran. Hanya orang-orang dengan nilai 

kejujuran tinggi yang mau mempraktikkannya dengan berani. 

Contoh besar dari sulitnya mempraktikkan nilai kejujuran 

khususnya di Indonesia adalah masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

atau biasa disebut dengan tindak KKN yang dilakukan oleh para pegawai 

rendahan sampai para pemimpin negara. Tindak KKN merupakan salah 
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satu bentuk keterpurukan nilai kejujuran yang semakin minim. Dampak 

hebat yang diakibatkan oleh prilaku tindak KKN bukan hanya kerugian 

Negara, tetapi keterpurukan ekonomi dan kerugian besar untuk hak-hak 

masyarakat yang dimakan secara rakus oleh para tikus-tikus kantor 

(koruptor). Agar hal ini tidak semakin parah di masa depan, maka 

penanaman nilai kejujuran sejak kecil sangat perlu untuk dilakukan. 

Masalah inilah yang diperhatikan teks pepaosan Jatiswara. 

Pepaosan Jatiswara menanamkan nilai kejujuran  agar anak yang akan 

disunat selalu memperaktikkan nilai kejujuran ini dalam kehidupannya. 

Praktik nilai kejujuran dalam kehidupan anak yang akan disunat meliputi 

banyak hal. Salah satunya yang paling umum adalah di saat anak ini 

memasuki usia pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari tes dan 

ujian yang bermacam-macam. Anak yang akan disunat diharapkan akan 

mempraktikkan nilai kejujuran ini disetiap tes atau ujian yang dia hadapi 

sehingga dia tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tes tersebut, 

dan jawaban yang dia berikan merupan hasil kerja kerasnya sendiri.  

Ada harapan besar dari nilai kejujuran yang ditanamkan ini di masa 

depan. Harapan tersebut adalah ketika dalam dunia pendidikan pada masa 

anak-anak dan remaja dapat dilewati dengan nilai kejujuran tinggi, maka 

diharapkan nilai kejujuran ini akan selalu melekat hingga masa dewasa. 

Nilai kejujuran yang bertahan ini akan mencegah atau memperkecil 

kemungkinan anak yang akan disunat di masa dewasanya melakukan 

tindakan KKN karena nilai kejujuran telah melekat kuat dan menjadi 
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kebiasaan yang dia hormati. Sehingga di harapkan pula tinggkat tindak 

KKN di masa depan kemungkinan akan menurun. 

4.2.1.4 Nilai Kebersamaan 

Kutipan yang menggambarkan nilai kebersamaan dalam teks 

pepaosan Jatiswara terdapat dalam kutipan berikut ini: 

Sakueh ingka ngerumu (silahkan panggil untuk bersama-sama 

mendengarkan). 

(Lembaran lontar pertama poin e) 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa undangan atau panggilan di 

atas ditujukan kepada semua orang untuk beramai-ramai mendengarkan 

kisah dari pembacaan teks pepaosan Jatiswara. Undangan untuk 

mendengarkan bersama-sama ini adalah wujud nilai kebersamaan yang 

terdapat dalam teks pepaosan Jatiswara. Mendengarkan pembacaan teks 

pepaosan Jatiswara secara bersama-sama akan memperluas penyampain 

nilai, pesan dan nasihat di dalam teks ini. Semakin banyak orang yang 

bersama-sama mendengarkan semakin banyak pula yang akan membagi 

ilmu tersebut kepada orang lain. 

Selain penggalan teks di atas, nilai kebersamaan dalam teks 

Jatiswara juga dapat ditemukan dalam kutipan teks di bawah ini: 

Kang mace den sami singgih (tukang membaca agar bersama-

sama serius). 

Miwah ingkange nurat (bersama dengan tukang tulis). 

Den samirah ayu (agar bersama-sama selamat). 

……………. 

Dukati laring darwa.( saat bersama-sama beribadah). 

 

(Lembaran lontar pertama poin f-h dan l) 

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai nilai 

kejujuran, teks pepaosan Jatiswara lembaran pertama poin f dan g 
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mengandung nilai kejujuran yang mencakup kesanggupan pemaos untuk 

menyampaikan isi teks pepaosan Jatiswara secara benar. Secara benar 

yang dimaksud adalah benar dalam arti yang dibaca oleh tukang baca 

(pemaos) sesuai dengan apa yang dituliskan pengarang (tukang tulis) 

tampa ditambah atau dikurang sebagai bentuk nilai kejujuran yang 

dijunjung tinggi.  

Nilai kejujuran ini dilengkapi oleh nilai kebersamaan pada teks 

selanjutnya. Teks selanjutnya mengandung nilai kebersamaan yang 

tercipta dari nilai kejujuran yang telah dipenuhi, karena tukang membaca 

yang membacakan isi teks yang dibaca secara jujur akan memberikan 

keselamatan bersama bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang 

mendengarkan bacaannya.  

Tukang baca (pemaos) tidak ingin menjerumuskan pendengar 

dengan memberikan informasi yang salah sehingga nilai kebersamaan 

akan tercipta. Nilai kebersamaan yang tercipta terlihat dari rasa 

kebersamaan dalam menggapai keselamatan. Keselamatann ini tercipta 

karena pepaos, pengarang dan pendengar akan memberi dan mendapat 

informasi yang benar, dan akhirnya semua akan mendapatkan keselamatan 

yang diharapkan. Keselamatan bersama yang diharapkan ini tidak lain 

adalah bersama-sama selamat menuju surga Allah SWT. 

Nilai kebersamaan juga terlihat pada teks lembar lontar pertama 

poin l yang bermakna beribadah bersama-sama dengan sanak saudara dan 

keluarga. Penggalan teks ini mencerminkan indahnya nilai kebersamaan 

dalam menjalankan ibadah. Bila beribadah lebih nikmat dilakukan 
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bersama-sama maka melakukan sesuatu yang lain secara bersama-

samapun akan menjadi indah juga. 

Isi mengenai nilai kebersamaan yang telah dijabarkan diharapkan 

akan memupuk nilai kebersamaan dalam diri anak yang akan disunat. 

Sehingga anak tersebut akan tumbuh dengan nilai kebersamaan yang baik 

dan senang membagi ilmu serta menimba ilmu secara bersama dan 

menjadikannya pandai dalam bergaul atau berinteraksi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

4.2.1.5 Nilai Pencarian Jati Diri 

Jati diri merupakan cerminan diri kita yang sebenarnya. Jati diri 

adalah pembebasan diri kita dari sifat munafik dan beralih menjadi diri 

kita yang sebenar-benarnya. Pencarian jati diri bagi setiap manusia adalah 

sesuatu yang tidak mudah. Bahkan ada sebagian orang yang rela 

menempuh perjalanan jauh dan berat hanya untuk mencari jati dirinya.  

Pencarian jati diri yang terdapat dalam teks pepaosan Jatiswara 

dituangkan dalam bentuk petualangan. Petualangan merupakan sesuatu 

yang memberikan banyak manfaat. Petualangan akan menambah 

pengalaman dan pengetahuan kita. Pengalaman juga dapat membuat kita 

semakin dewasa dan memahami kehidupan, sehingga jati diri kita yang 

sebenarnya akan lebih mudah ditemukan. Pengalaman untuk menemukan 

jati diri dalam teks pepaosan Jatiswara dapat ditemukan dalam penggalan 

teks berikut ini: 

Kapal ipun (perahunya). 

Kebek dening sastra (penuh dengan kitab). 

Sampunang layare mangke (sudah berlayar sekarang). 

Ing senen lungan nipun (hari Senin harinya itu). 
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Nusa Jawa duk masih kafir (tanah Jawa masih kafir). 

Namane kang dagang (namanya yang berdagang). 

Aji Dute Semu (Kiyai Haji Abdul Samad). 

Buyute ki Jatisware (buyutnya Jatiswara). 

 

(Lembaran lontar ketiga poin a-h) 

Penggalan teks di atas menggambarkan bagaimana Kiyai Haji 

Abdul Samad sebagai seorang ulama berlayar menggunakan perahu atau 

kapal menuju tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. 

Memperkenalkan Islam menuju tanah yang masih asing dengan konsep 

Islam. Mencoba membuat apa yang dia bawa dapat diterima oleh 

masyarakat tersebut. Tujuan utama dari perjalanan yang dilakukan ini 

bukan hanya untuk memperkenalkan dan menyebarkan Islam, tetapi Kiyai 

Haji Abdul Samad sebagai seorang ulama juga ingin mencari jati dirinya 

melalui perjalanan-perjalan yang beliau lakukan. 

Petulangan yang digambarkan ini ditanamkan teks Jatiswara untuk 

anak yang akan disunat agar kelak anak tersebut berani pergi mencari 

petualangan baru, asalkan dengan catatan petualangan tersebut bersifat 

positif.  Petualang yang dilakuakan anak akan mengarahkannya 

menemukan teman baru, pengalaman baru, dan ilmu baru sebagai usaha 

meraih tujuan hidupnya. Perjalanan untuk menggapai tujuan hidup yang 

akan bermanfaat untuk anak tersebut dalam menemukan jati diri yang 

sesungguhnya. 

Perjalanan menemukan jati diri bagi anak yang akan disunat, bukan 

hanya menuntun anak memahami dan menemukan dirinya sendiri dengan 

lebih baik. Ada manfaat lebih besar yang tersembunyi dari proses 

pencarian jati diri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tuntunan untuk 
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melakukan perjalanan mencari jati diri akan menunjukkan mereka tentang 

hal-hal baru yang belum pernah mereka saksikan yang merupakan karya 

Allah SWT. Menyaksikan betapa luas dan kayanya alam dengan ciptaan 

sang pencipta akan membuat mereka semakin penasaran tentang Tuhan-

nya. Mencari lebih banyak pembuktian tentang kekuasaan Allah SWT, 

sehingga dengan mencari jati dirinya dan mengenal dirinya dengan lebih 

baik, anak akan lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik juga. 

4.2.1.6 Nilai Historis 

Nilai historis merupakan nilai yang bersumber dari sejarah. Nilai 

historis adalah keterkaitan antar setiap kejadian di masa lalu, sekarang dan 

masa depan. Artinya apa yang terjadi di masa sekarang merupakan akibat 

dari kejadian di masa lalu. Begitupun seterusnya kejadian di masa 

sekarang juga akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. 

Setiap kejadian yang saling berhubungan ini membentuk sejarah. 

Bila sejarah itu baik kemungkinan masa depan akan baik dan sebaliknya 

bila sejarah itu buruk maka kemungkinan masa depan yang terjadi juga 

buruk. Sejarah dan kemungkinan yang saling berkesinambungan inilah 

yang membentuk nilai historis tadi. Teks pepaosan Jatiswara juga 

mengandung nilai historis di dalamnya. Nilai historis yang termuat dalam 

teks pepaosan Jatiswara dapat dilihat dari petikan teks di bawah ini: 

Pan punike (nah di situ sekarang). 

Wiwitane wonge Jawi (awalnya orang Jawa). 

Mulane agame Islam (awalnya masuk agama Islam). 

 

(Lembaran lontar ketiga poin j-l) 

Teks ini menjelaskan tentang sejarah bagaimana awalnya Islam 

masuk di tanah Jawa. Kalimat nah di situ sekarang bermakna kedatangan 
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sang Kiyai Haji Abdul Samad saat itu merupakan simbol awal penyebaran 

Islam di tanah ini. Sejarah ini mempengaruhi tanah Jawa dalam masalah 

agama, hal ini terbukti dengan pemeluk agama Islam yang berkembang 

sangat pesat hingga saat ini sampai menjadi mayoritas di antara agama 

yang lain. 

Kedatangan agama Islam yang dibawa ulama Kiyai Haji Abdul 

Samad ke tanah Jawa di masa lalu berpengaruh terhadap perkembangan 

agama Islam di tanah Jawa di masa sekarang. Kesinambungan ini akan 

terus berlanjut, maksudnya perkembangan agama Islam di masa 

sekarangpun akan mempengaruhi apa yang akan terjadi terhadap agama 

Islam di tanah Jawa di masa depan. 

Membicarakan masalah nilai historis, maka tidak akan terlepas dari 

nilai historis perjalanan kemerdekaan Indonesia. Indonesia mencapai 

kemerdekaan dengan melewati sejarah yang panjang. Perjuangan para 

pahlawan di masa lalu dengan cucuran darah dan keringan membawa 

kemerdekan Indonesia yang dapat kita nikmati sekarang. Kemerdekaan 

yang kita nikmati di masa sekarang ini mempunyai banyak kemungkinan 

kejadian di masa depan. Kemungkinan tersebut salah satunya adalah terus 

dapat dipertahankan atau akan kembali di jajah orang.  

Segala kemungkinan terhadap nasib Indonesia di atas bergantung 

pada apa yang kita usahakan sekarang. Usaha ini diletakkan sepenuhnya 

kepada generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Harapan ini juga yang diletakkan orang tua dengan menanamkan nilai 

historis kepada anaknya yang akan disunat. Nilai historis yang ditanamkan 
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kepada anak yang akan disunat ini akan menumbuhkan rasa menghargai 

sejarah agama dan bangsanya dalam mencapai kejayaan. Rasa 

penghargaan ini akan memupuk perjuangan untuk cinta, menghargai dan 

mempertahankan agama dan bangsanya. 

4.2.1.7 Nilai Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. 

Kehidupan dapat dijalani dengan baik melalui pendidikan yang baik pula. 

Tidak dapat dipungkiri pendidikan yang baik juga berpengaruh besar 

menentukan masa depan seseorang. Nilai pendidikan ini juga terdapat 

dalam teks pepaosan Jatiswara, dan nilai pendidikan pada teks Jatiswara 

tergambar dari hampir keseluruhan bagian teks.  

Telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya tentang beberapa 

nilai yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara seperti nilai agama, 

nilai kesopanan, nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai pencarian jati diri 

dan nilai historis. Semua nilai ini juga merupakan bentuk bagian dari nilai 

pendidikan yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara.  

Nilai agama dapat dijadikan dasar untuk memperkenalkan 

pendidikan agama bagi anak-anak sebagai bekal pengetahuan tentang 

bagaimana mereka beragama dan melaksanakan perintah Tuhan dengan 

baik. Begitu pula untuk nilai-nilai yang lain dapat dijadikan bahan 

pendidikan yang baik untuk memupuk kepribadian, kejujuran, 

kebersamaan dan lainnya. Seluruh nilai tersebut dapat diaplikasikan orang 

tua dalam proses mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya kelak dapat 

memahami dan mengamalkan seluruh nilai tersebut dengan baik.  
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Secara khusus pentingnya nilai pendidikan dapat diidentifikasi dari 

penggalan teks di bawah ini: 

Anenggih wenten wong luwih (ulama yang ada mengajarkan sudah 

tua). 

 

(Lembaran lontar pertama poin k) 

  

Putra nira haji lelane singgih.( anak laki-laki dari Haji Lelane 

yang ‘pasti). 

Kang name.( yang bernama). 

Reke Jatiswara.( yang satu Jatiswara). 

Lan kisejati reke.( dengan kisejati satu lagi). 

Terahing cempe iku.( asalnya dari desa Cempa itu). 

Putu nira Haji Durnapi.( cucu dari Haji Dunarpi). 

Buyute ki Jatisware.( buyutnya Jatiswara). 

Berat dagangan nipun (banyak barang dagangannya). 

Tulening Cempe puniki (asalnya desa Cempe dari itu). 

Ratu Cempe (ulama cempe). 

Kang lengser lunge garmi (orang tua hari itu kebetulan). 

Angjajah nusa jawa (mengajar di tanah Jawa). 

 

(Lembaran lontar kedua poin a-l) 

Penggalan teks di atas menggambarkan tentang silsilah keluarga 

Jatiswara dan ulama yang telah berusia lanjut atau tua yang berasal dari 

desa Cempe untuk mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Telah 

dijelaskan bahwa usia yang telah lanjut dan tua ini menandakan kedalaman 

ilmu dan pengalaman dari sang ulama. Ulama di usia yang telah senja ini 

bersedia membagikan ilmu yang dimilkinya kepada banyak orang dengan 

senang hati. 

Makna penggalan teks yang demikian mencerminkan pentingnya 

nilai pendidikan dalam kehidupan. Terlihat dari bagaimana ilmu dan 

pengalaman luas yang didapatkan dari proses pendidikan akan 

mengangkat derajat kita di masa depan. Faktanya derajat yang tinggi telah 
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didapatkan oleh ulama dari Cempe ini, sehingga banyak yang 

mempercayainya untuk memberikan ceramah dan pengajaran agama.  

Derajat yang tinggi ini diraih sang ulama dengan proses pendidikan 

selama bertahun-tahun lamanya. Ketika merasa ilmunya telah cukup 

dalam dan pengalaman yang dia miliki telah mumpuni ulama tersebut 

dapat membagi ilmunya kepada sesama. Hal inilah yang mengangkat 

derajatnya sehingga disegani dan dihormati banyak orang. Kenyataan 

tentang pentingnya nilai pendidikan inilah yang tersirat dalam teks 

Jatiswara di atas. 

Penggalan teks selanjutnya memperlihatkan silsilah keturunan 

Jatiswara. Jatiswara merupakan seseorang yang berasal dari keluarga 

ulama. Ayahnya haji Lelane merupakan ulama terbesar di derahnya. 

Silsilah ulama inipun turun pula kepada anak dan cucu Jatiswara yang 

akan mnyebarkan Islam di tanah Jawa. 

Secara garis besar silsilah di atas dapat dijadikan bahan untuk 

menyimpulkan bahwa ulama yang mengajar di tanah Jawa merupakan 

keturunan Jatiswara. Jatiswara merupakan anak dari Haji Lelane, kakek 

dari Haji Dunarpi dan buyut Haji Abdul Samad. Gelar haji pada ketiga 

orang tersebut menunjukkan bahwa Jatiswara adalah keturunan yang baik 

dan shalih serta memperdalam agama. Dikatakan demikian karena ibadah 

haji pada zaman dahulu sangat berat untuk dilkukan, mengingat belum ada 

pesawat terbang seperti sekarang.  Seseorang yang ingin berhaji harus 

melewati laut selama berbulan-bulan lamanya. Semua itu butuh 

perjuangan, sehingga hanya orang-orang yang memiliki niat kuat saja yang 
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sanggup melakukan perjalanan jauh tersebut. Pernyataan ini dapat 

mengartikan bahwa keluarga dan keturunn Jatiswara tumbuh dengan nilai 

pendidikan atau pola asuh yang baik sehingga menghasilkan generasi yang 

baik.  

Nilai pendidikan juga dapat ditemukan dalam penggalan teks yang 

berbunyi: 

Berat dagangan nipun (banyak barang dagangannya) 

 

(Lembaran lontar kedua poin h) 

 

Ambakte kitab cerite iki (dibawanya kitab cerita yang ini) 

Kapal ipun (perahunya) 

Kebek dening sastra (penuh dengan kitab) 

 

(Lembaran lontar ketiga poin a-c) 

Penggaan teks di atas menggambarkan banyaknya kitab atau buku 

pembelajaran yang dibawa oleh ulama menuju tanah Jawa sebagai media 

pendidikan agama dengan penyamaran sebagai pedagang. Kiyai Haji 

Abdul Samad sebagai ulama sadar akan pentingnya nilai pendidikan, dan 

nilai pendidikan ini akan disampaikan melalui buku-buku yang beliau 

bawa. Alasan inilah yang membuatnya memutuskan untuk menyamar 

sebagai pedagang buku untuk mendukung dakwahnya, serta 

menyebarluaskan pendidikan Islam. 

Seluruh penjabaran mengenai pentingnya nilai pendidikan dalam 

makna teks pepaosan Jatiswara berhubungan dengan perkembangan 

penghayatan nilai pendidikan dari zaman dulu yang akan merimbas ke 

masa sekarang. Membicarakan tentang pendidikan di zaman sekarang 

cenderung berakhir tragis. Banyak dilemma yang berkaitan dengan 
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pendidikan di zaman sekarang ini. Bila di zaman dulu pendidikan menjadi 

barang mewah dan dikejar-kejar masyarakat untuk memperbaiki masa 

depan, maka di zaman sekarang terjadi dua situasi memprihatinkan dalam 

hal pendidikan. kedua situasi ini berkaitan dengan penanaman nilai 

pendidikan dalam setiap individu.  

Satu sisi situasi menggambarkan tentang generasi muda haus ilmu 

diberbagai wilayah Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai 

pendidikan dalam dirinya, tetapi sayangnya sebagian besar mereka 

dihalangi oleh fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Gedung sekolah 

yang hampir rubuh, biaya pendidikan yang mahal, tenaga pengajar yang 

terbatas, buku yang tidak mencukupi dan masalah lainnya menjadi 

penghalang mereka mendapatkan pendidikan. Mereka ini disebut sebagai 

golongan yang mau mengejar pendidikan tetapi sulit untuk mampu 

meraihnya, sebagai dampak kungkungan ekonomi yang rendah. Bahkan 

keadaan ini tetap ada hingga sekarang walau Indonesia telah merdeka 

puluhan tahun lamanya. 

Situasi yang kedua menggambarkan tentang anak-anak dengan 

nasib yang lebih baik, mereka berada dalam situasi mampu mengejar 

pendidikan tetapi tidak mau meraih pendidikan itu. Anak-anak dalam 

golongan ini diberikan anugrah untuk merasakan fasilitas pendidikan yang 

nyaman. Gedung sekolah yang memadai, buku pengajaran yang lengkap, 

tenaga pengajar professional, dan fasilitas penunjang lain yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar mereka.  
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Sebagian besar mereka berasal dari keluarga yang berada, tetapi 

sayangnya banyak dari mereka yang malah membuang kesempatan. 

Memanfaatkan fasilitas yang diberikan orang tua untuk hal-hal negatif. 

Bahkan banyak dari mereka yang hanya memanfaatkan sekolah sebagai 

ajang pamer, gengsi dan menebar kekerasan. Bolos sekolah, tongkrongan 

liar dan tawuran menjadi gambaran dari golongan ini. Hal ini merupakan 

bentuk penghayatan nilai pendidikan yang sangat rendah dalam golongan 

situasi yang kedua. 

Dua situasi di atas merupakan kejadian yang sayangnya nyata 

dalam dunia pendidikan Indonesia. Sisi situasi yang pertama masih lebih 

baik dari situasi yang kedua. Golongan situasi yang pertama masih 

memegang teguh pentingnya nilai pendidikan dalam dirinya untuk 

memupuk semangat menuntut ilmu dan yang situasi kedua telah 

kehilangan esensi nilai pendidikannya.  

Kenyataan tragis ini dapat dikaitkan dengan pentingnya 

penghayatan kandungan nilai pendidikan dalam teks pepaosan Jatiswara. 

Makna tentang pentingnya  nilai pendidikan dari penggalan teks yang 

sudah dijabarkan di awal memperlihatkan pentingnya penenaman nilai 

pendidikan dalam diri anak yang akan disunat, agar anak yang disunat 

merasakan pentingnya nilai pendidikan untuk mengangkat derajatnya dan 

keluarganya di masa depan. Penanaman nilai pendidikan dalam diri anak 

yang akan disunat ini diharapkan akan memupuk rasa peduli dan semangat 

anak untuk meraih cita-citanya melalui pendidikan. 
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Nilai pendidikan yang ditanamkan ini semoga dapat menjadi 

motivasi untuk anak agar semangat dalam bersekolah, tidak membuang 

kesempatan untuk merasakan pendidikan. Bila mereka berada dalam 

situasi yang pertama (mau tapi tidak mampu) diharapkan anak ini akan 

berjuang untuk menaklukkan keterbatasan dan mengejar impian. 

Sedangkan bila dia berada dalam situasi yang kedua (mampu tapi tidak 

mau), diharapkan anak akan bersukur dan memanfaatkan fasilitas secara 

optimal untuk masa depan yang lebih baik sehingga tidak mengecewakan 

orang tua dengan membuang rasa malas dalam dirinya. Syukur bila dia 

berada dalam keadaan mau dan mampu, sehingga semangat yang terbakar 

dengan penanaman nilai pendidikan dapat dioptimalkan dengan fasilitas 

yang mendukung. 

4.2.2  Keterkaitan Teks Jatiswara dengan Acara Nyunatan 

Keterkaitan paling pokok yang mengaitkan antara teks pepaosan 

Jatiswara dengan acara nyunatan terfokus pada hakikat intisari kedua hal 

tersebut. Bila teks pepaosan Jatiswara menggambarkan perjalanan 

seorang ulama besar untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat 

Jawa, sampai akhirnya Islam dapat diterima dengan baik dan menjadi 

sejarah awal mula masuknya Islam di tanah Jawa. Nyunatan sendiri 

mengandung pilosofi tentang penyerahan diri seorang anak yang 

mengikrarkan dirinya sebagai orang Islam dengan melakukan sunat. 

Prosesi sunat merupakan pintu awal perjalanan seorang anak memasuki 

dunia Islam. 
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Selain keterkaitan pokok di atas terdapat juga keterkaitan lain yang 

menghubungkan prosesi nyunatan dengan teks pepaosan Jatiswara dalam 

hal nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya, antara lain: 

4.2.2.1 Kandungan Nilai Agama  

Keterkaitan antara teks pepaosan Jatiswara dengan prosesi 

nyunatan terlihat dari kandungan nilai agama yang terdapat pada teks 

maupun pada prosesi. Nilai agama cukup mendominasi keterkaitan antara 

teks pepaosan Jatiswara dengan prosesi nyunatan. Nilai agama pada teks 

pepaosan Jatiswara terdapat dalam beberapa penggalan teks, antara lain: 

Ngoang ngamu rue gite side beranti (dibuka dengan pernyataan 

jelas untuk anda disiapkan). 

Onangne.( mulanya). 

Amu rue paesan.( nyata rupa perkakas). 

Den agung pengampurane.( agar besar pengampunannya). 

(Lembaran lontar pertama poin a-d) 

 

Kang mace den sami singgih.( tukang memace ‘membaca’ agar 

bersama-sama serius). 

Miwah ingkange nurat (bersama dengan tukang tulis). 

Den samirah ayu.( agar bersama-sama selamat). 

Wenten kapetering gite.( ada seperti itu ceritanya). 

(Lembaran lontar pertama poin f-i) 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam analisis data, deretan 

teks di atas mengandung nilai agama, nilai kesopanan dan nilai kejujuran 

yang tersirat. Nilai kesopanan dan nilai kejujuran merupakan cabang dari 

nilai agama, karena dalam agama khususnya agama Islam nilai kesopanan 

dan nilai kejujuran merupakan sebagian dari iman, makna ini mendorong 

anak yang akan disunat untuk selalu berlaku jujur dan sopan dalam segala 

situasi. 
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Makna penggalan teks pepaosan Jatiswara pada halaman 

sebelumnya menanamkan nilai agama dalam kehidupan anak yang akan 

disunat dari berbagai aspek yang berguna bagi kehidupan untuk selalu 

mengingat Tuhan dalam semua kegiatan yang dilakukan dan selalu 

melakukan hal positif sebagai pengamalan ajaran agama itu sendiri. 

Sedangkan dalam rangkaian prosesi nyunatan, nilai agama terdapat dalam 

beberapa acara yaitu: 

1. Rowah 

Nilai agama yang terdapat dalam acara rowah dominan terlihat 

dari doa dan zikir yang dibacakan dalam rangkaian acaranya. 

2. Pembacaan teks pepaosan 

Nilai agama yang terdapat dalam acara pembacaan teks 

pepaosan tercermin dari makna dan nilai-nilai kehidupan 

tersembunyi yang dapat diambil manfaatnya. Khusus dalam 

teks pepaosan Jatiswara nilai agama Islam sangat kental 

mendominasi makna di dalamnya. Dapat dilihat dari intisari 

makna teks tentang awal mula masuknya Islam di tanah Jawa. 

3. Teseraupan 

Prosesi teseraupan mengandung nilai agama kerena prosesi 

teseraupan mengandung nilai kebersihan. Nilai kebersihan 

dalam agama terutama agama Islamn merupakan sebagian dari 

pada Iman. 
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4. Selakaran 

Selakarang mengandung banyak cerminan nilai agama, 

terutama dari doa puji-pujian kepada Allah SWT dan nabi 

Muhammad SAW. 

4.2.2.2 Kandungan Nilai Kebersamaan dan Nilai Kekeluargaan 

Nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan yang terdapat dalam teks 

pepaosan Jatiswara terlihat dari penggalan teks di bawah ini: 

Sakueh ingka ngerumu.( silahkan panggil untuk bersama-sama 

mendengarkan). 

Kang mace den sami singgih.( tukang memace ‘membaca’ agar 

bersama-sama serius). 

Miwah ingkange nurat (bersama dengan tukang tulis). 

Den samirah ayu.( agar bersama-sama selamat). 

(Lembaran lontar pertama poin e-h) 

Dukati laring darwa.( saat bersama-sama beribadah). 

(Lembaran lontar pertama poin l) 

Nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan yang dikandung dalam 

penggalan teks di atas telah dijabarkan dalam analisis data. Nilai 

kebersamaan dan nilai kekeluargaan ini bertujuan untuk meraih 

keselamatan bersama menuju surga Allah SWT bersama-sama, 

memikirkan orang lain agar bukan hanya diri sendiri yang mendapat 

berkah. Mengajarkan tentang berbagi dan berinteraksi untuk proses 

sosialisasi yang lebih mudah. 

Sedangkan dalam prosesi acara nyunatan, nilai kebersamaan dan 

nilai kekeluargaan tercermin dari beberapa prosesi di bawah ini: 
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1. Rowah  

Nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan dalam prosesi rowah 

terlihat dari bagaimana masyarakat yaitu para tetangga dan 

keluarga berkumpul untuk berzikir dan berdoa bersama lalu mereka 

akhiri dengan memakan dulang bersama secara akrab. 

2. Tesongkolan 

Nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan dalam prosesi 

tesongkolan terlihat dari kebersamaan masyarakat yang turut 

berbaur dan berbahagia menyaksikan acara praje anak yang akan 

disunat. Semakin ramai yang turut berbaur maka acara akan 

semakin terasa riuh dan ramai. 

3. Selakaran  

Nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan yang tercermin dari 

prosesi selakaran terlihat dari kebersamaan para tetangga dan 

keluarga anak yang akan disunat dalam membaca bacaan selakaran 

secara bersama-sama untuk mengiringi prosesi sunatan agar 

prosesinya berjalan lancar. 

4.2.2.3 Kandungan Nilai Budaya dan Tradisi 

Nilai budaya dan tradisi tidak dapat dipisahkan dari pembacaan 

teks pepaosan Jatiswara, kerena teks pepaosan itu sendiri merupakan 

budaya dan tradisi asli masyarakat Sasak. Nilai budaya dan tradisi dapat 

dilihat dari penggalan teks di bawah ini: 

Onangne.( mulanya). 

Amu rue paesan.( nyata rupa perkakas). 
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Den agung pengampurane.( agar besar pengampunannya). 

 

(Lembaran lontar pertama poin a-c) 

Telah di jelaskan bahwa maksud ketiga teks di atas tidak terlepas 

dari perihal yang harus diketahui dan pakaian yang pantas dikenakan 

untuk mendapat pengampunan dari Allah SWT.  Pakaian yang pantas atau 

maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat merupakan nilai 

kesopanan yang ditanamkan. Nilai kesopanan yang baik merupakan salah 

satu ciri adat ketimuran yang Indonesia anut. Adat ketimuran inilah yang 

merupakan budaya dan tradisi yang harus kita jaga dan lestarikan. 

Nilai budaya dan tradisi yang terkandung dalam prosesi nyunatan 

terdapat dalam beberapa prosesi acara antara lain: 

1. Pembacaan Teks Pepaosan Jatiswara  

Seperti yang telah dijelaskan, teks pepaosan sendiri merupakan 

sebuah bentuk budaya yang telah menjadi tradisi di masyarakat 

Sasak. Teks Pepaosan Jatiswara merupakan salah satu teks asli 

masyarakat Sasak yang perlu dijaga sebagai warisan budaya dari 

nenek moyang untuk anak cucu dan keturunan kita nanti. 

2. Tesongkolan 

Budaya dan tradisi yang terkandung dalam acara tesongkolan 

terlihat dari jaran kamput yang digunakan dalam praje. Jaran 

kamput sendiri merupakan budaya masyarakat yang telah ada sejak 

lama. Jaran kamput dapat dilihat di musium Nusa Tenggara Barat. 

3. Popot dan Sembek 
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Prosesi Popot dan Sembek juga merupakan budaya dan tradisi 

masyarakat Sasak yang telah ada sejak dulu. Mengandung filosofis 

nilai yang menenagkan dan sebagai simbol kebiasaan nenek 

moyang yang dilestarikan. 

4. Bebukak Pakean 

Nilai budaya dan tradisi bebukak pakaian terlihat dari penggunaan 

ejos sebagai pakaian tradisional sebelum anak disunat. Ejos 

digunakan di daerah Lombok oleh masyarakat sasak. Setiap daerah 

di Indonesia mungkin memiliki pakaian khas yang digunakan 

dalam acara sunatan, hal ini merupakan bentuk keragaman budaya 

dan tradisi yang dimiliki Indonesia. 

4.2.2.4 Kandungan Nilai Pendidikan 

Kandungan nilai pendidikan dalam teks pepaosan Jatiswara 

tercermin dari seluruh bagian teks. Nilai pendidikan terdapat pada semua 

poin dalam ketiga lembaran lontar yang dibaca dalam acara nyunatan. 

Nilai pendidikan ini mencakup berbagai aliran pendidikan seperti 

pendidikan agama, kebersamaan, kejujuran, kesopanan dan lainnya. 

Secara khusus nilai pendidikan agama tercermin dari beberapa 

penggalan teks pada lembaran selanjutnya: 

Anenggih wenten wong luwih (ulama yang ada mengajarkan 

sudah tua) 

(Lembaran lontar pertama poin k) 

Putra nira haji lelane singgih.( anak laki-laki dari Haji Lelane 

yang pasti). 

Kang name.( yang bernama). 

Reke Jatiswara.( yang satu Jatiswara). 

Lan kisejati reke.( dengan kisejati satu lagi). 
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Terahing cempe iku.( asalnya dari desa Cempa itu). 

Putu nira Haji Durnapi.( cucu dari Haji Dunarpi). 

Buyute ki Jatisware.( buyutnya Jatiswara). 

Berat dagangan nipun (banyak barang dagangannya). 

Tulening Cempe punike (asalnya desa Cempe dari itu). 

Ratu Cempe (ulama cempe). 

Kang lengser lunge garmi (orang tua hari itu kebetulan). 

Angjajah nusa jawa (mengajar di tanah Jawa). 

 

(Lembaran lontar kedua poin a-l) 

 

Ambakte kitab cerite iki (dibawanya kitab cerita yang ini). 

Kapal ipun (perahunya). 

Kebek dening sastra (penuh dengan kitab). 

 

(Lembaran lontar ketiga poin a-c) 

Penggalan teks secara garis besar berhubungan dengan nilai yang 

menekankan tentang pentingnya buku dan pendidikan sebagai jalan untuk 

memperbaiki nasib kita menjadi lebih baik di masa depan. Mengarahkan 

anak yang akan disunat untuk tidak malas dalam mengejar ilmu melalui 

sekolah, baik dalam keadaan kekurangan maupun berkelebihan untuk 

membanggakan orang tua. Serangsang semangat anak untuk terus belajar 

dan meraih masa depan. Sedangkan dalam prosesi acara nyunatan nilai 

pendidikan dapat ditemui dalam semua acara prosesi yang mengandung 

pendidikan agama, kesopanan, kehidupan dan lainnya. 

Setelah penjabaran hasil analisis mengenai pesan dan nilai yang 

terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara dan prosesi acara nyunatan. 

Dapat ditemukan beberapa nilai dan pesan yang terdapat dalam teks 

pepaosan Jatiswara untuk ditanamkan dalam diri anak yang akan disunat 

yang terdiri dari nilai agama yang menekankan tentang pentingnya 

mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan, nilai kesopanan yang diawali 

melalui pakaian dan berimbas pada ranah kesopanan dalam berkata dan 
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bertingkah laku, nilai kejujuran dalam meraih apapun yang dicita-citakan 

tanpa menambah atau mengurangi kenyataan yang sesungguhnya, nilai 

kebersamaan untuk mempererat kebersamaan dan membantu proses 

berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak mementingkan 

diri sendiri, nilai pencarian jati diri untuk menemukan diri kita yang 

sesungguhnya sehingga mengenal Tuhan dengan lebih baik, nilai historis 

sebagai rangkaian sejarah yang membentuk kehidupan di masa depan dan 

nilai pendidikan yang menekankan tentang kesungguhan dan semangat 

dalam mengejar cita-cita untuk masa depan yang lebih baik dalam keadaan 

kurang atau lebih sekalipun. 

Sedangkan penjabaran mengenai keterkaitan teks pepaosan 

Jatiswara dan acara nyunatan menggambarkan beberapa poin penting, 

yaitu keterkaitan dari segi nilai hakikat utama tentang awal mula 

masuknya Islam di tanah Jawa dan pengikraran diri seorang anak untuk 

memasuki Islam dengan prosesi nyunatan. Terdapat juga keterkaitan 

lainnya dalam segi kandungan nilai agama, kebersamaan dan 

kekeluargaan, nilai budaya dan tradisi, serta nilai pendidikan yang sama-

sama terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara dan acara nyunatan. 

4.2.3 Hasil Analisis 

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diteliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang terdiri dari dua pokok pembahasan. Dua pokok 

pembahasan tersebut adalah nilai dan pesan teks Jatiswara dan keterkaitan 

antara teks pepaosan Jatiswara dengan pelaksanaan prosesi nyunatan yang 

dilakukan di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat. 
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Nilai dan pesan yang terkandung dalam tek pepaosan Jatiswara 

sebagian besar tersirat melalui setiap bait, baris, penggalan kata atau 

kalimat di dalamnya. Nilai dan pesan yang ada di dalam teks pepaosan 

Jatiswara ini terdiri dari beberapa nilai, antara lain nilai agama yang 

bertujuan agar sebelum anak melakukan sesuatu hal dia akan terlebih 

dahulu mengingat Tuhan, sehingga apapun kegiatan yang dia lakukukan 

diharapkan kegiatan tersebut bersifat positif nantinya dan menjauhi 

perbuatan negatif karena sadar bahwa Tuhan selalu mengawasinya. 

Selain nilai agama terdapat nilai lain yang juga terkandung dalam 

teks pepaosan Jatiswara yaitu nilai kesopanan yang di awali melalui 

anjuran menggunakan pakaian yang sopan. Nilai kesopanan melalui 

pakaian yang sopan dan baik diharapkan dapat membentuk kepribadian 

anak yang akan disunat untuk menghargai dirinya. Setelah penanaman 

nilai kesopanan melalui pakaian yang baik untuk menghargai dirinya, 

maka selanjutnya akan mempengaruhi  nilai kesopanan dalam tutur kata 

dan tingkah laku anak untuk menghargai orang lain dalam berinteraksi 

dengan sesama. 

Nilai dan pesan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah nilai 

kejujuran dan pesan di dalamnya. Nilai kejujuran yang terkandung dalam 

teks pepaosan Jatiswara bertujuan untuk membentuk pribadi jujur dalam 

diri anak yang akan disunat. Anak yang akan disunat diharapkan akan 

menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam kehidupannya. Menyampaikan 

sesuatu dengan apa adanya tanpa dikurangi atau ditambahi sedikitpun, 
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lebih baik lagi bila nilai kejujuran ini tetap dipertahankan sampai dewasa 

dan selalu dipraktikkan dalam keadaan apapun. 

Nilai selanjutnya yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara 

adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan di dalam teks pepaosan 

Jatiswara diharapkan akan memberikan nilai dan pesan yang dapat 

diambil untuk memupuk rasa kebersamaan dalam melakukan hal yang 

baik. Nilai ini ditanamkan dalam diri anak yang akan disunat agar anak 

senang membagi ilmu serta menimba ilmu maupun melakukan hal positif 

lainnya secara bersama. Menjadikannya pandai dalam bergaul atau 

berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak mementingkan diri 

sendiri. 

Nilai dan pesan yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara 

yang lain adalah nilai pencarian jati diri dan nilai historis di dalamnya. 

Pencarian Jati diri sendiri tercermin dari bagaimana proses pengembaraan 

seorang ulama untuk membagi ilmu dan pengalamannya sampai beliau 

menemukan tujuan akhir dari perjalanannya. Nilai pencarian jati diri yang 

ditanamkan pada anak yang akan disunat diharapkan akan membuat anak 

ini kelak berani berpetualang mencari petualangan baru yang bersifat 

positif. Petualangan akan mendorong anak menemukan berbagai hal baru 

yang akan membantuk anak tersebut dalam menentukan jati dirinya. 

Sedangkan nilai historis dalam teks pepaosan Jatiswara tercermin dari 

pengaruh penyebaran agam Islam di tanah Jawa dari masa lalu, masa 

sekarang dan masa depan. 
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Terdapat satu lagi nilai penting yang terkandung dalam teks 

pepaosan Jatiswara. Nilai ini merupakan nilai yang paling penting dalam 

kehidupan anak yang akan disunat. Nilai ini adalah nilai pendidikan. 

Makna nilai pendidikan yang terdapat dalam teks pepaosan Jatiswara 

akan ditanamkan dalam diri anak yang akan disunat, agar anak yang 

disunat mau berjuang mengejar pendidikan tanpa rasa malas. Menghargai 

usaha orang tua yang telah bersusah payah mencari rizki untuk 

menyekolahkannya. Membuat anak yang akan disunat menyadari 

pentingnya pendidikan untuk mengangkat derajatnya dan keluarganya di 

masa depan. 

Masalah selanjutnya yang dibahas adalah keterkaitan antara teks 

pepaosan Jatiswara dengan pelaksanaan prosesi nyunatan di Desa 

Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Keterkaitan paling pokok 

yang mengaitkan antara teks pepaosan Jatiswara dengan acara nyunatan 

terfokus pada hakikat intisari kedua hal tersebut. Bila teks pepaosan 

Jatiswara menggambarkan proses masuknya Islam di tanah Jawa 

sedangkan prosesi nyunatan merupakan pintu awal perjalanan seorang 

anak memasuki dunia Islam. 

Selain keterkaitan pokok tersebut terdapat juga keterkaitan lain 

yang menghubungkan prosesi nyunatan dengan teks pepaosan Jatiswara 

dalam hal nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kandungan 

pertama yang sama-sama dimiliki oleh teks Jatiswara maupun prosesi 

nyunatan adalah kandungan nilai agama. Nilai agama cukup mendominasi 

keterkaitan antara teks pepaosan Jatiswara dengan prosesi nyunatan.  
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Teks pepaosan Jatiswara sendiri mengandung nilai kesopanan dan 

nilai kejujuran yang merupakan cabang dari nilai agama, karena dalam 

agama khususnya agama Islam nilai kesopanan dan nilai kejujuran adalah 

sebagian dari iman. Nilai agama dalam konsep berbeda-beda ini 

ditanamkan melalui penggalan-penggalan teks Jatiswara yang 

diaplikasikan oleh orang tua sebagai media pengasuhan anak yang akan 

disunat dengan berbagai aspek yang berguna bagi kehidupan. 

Sedangkan dalam rangkaian prosesi nyunatan nilai agama terdapat 

dalam beberapa acara, antara lain: acara rowah. yang terlihat dari doa dan 

zikir didalamnya, pembacaan teks pepaosan khusus dalam teks pepaosan 

Jatiswara dengan nilai agama Islam yang kental, teseraupan yang 

mengandung nilai kebersihan yang merupakan sebagian dari iman dan 

acara terakhir yang mengandung nilai agama dalam prosesi nyunatan 

adalah acara selakaran sebagai bentuk doa keselamatan untuk kelancaran 

acara sunatan. 

Selain nilai agama terdapat juga nilai kebersamaan dan nilai 

kekeluargaan dalam teks pepaosan Jatiswara terlihat dari kebersamaan 

dan kekeluargaan bertujuan untuk meraih keselamatan bersama menuju 

surga Allah SWT bersama-sama, memikirkan orang lain agar bukan hanya 

diri sendiri yang mendapat berkah. Sedangkan dalam prosesi acara 

nyunatan, nilai kebersamaan dan nilai kekeluargaan tercermin dari 

beberapa prosesi seperti nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang 

tercermin dalam acara rowah yang terlihat dari gotong-royok persiapan 

pelaksanaan sampai prosesi acaranya dan ajang berkumpul keluarga. 
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Terdapat juga dalam acara tesongkolan yang terlihat dari banyaknya 

masyarakat yang turut berbahagia bersama menyaksikan praje. Acara 

terakhir adalah selakaran yang terlihat nilai kebersamaan dan nilai 

kekeluargaannnya dari proses pembacaan bacaan selakaran itu sendiri 

yang melibatkan banyak orang. 

Keterkaitan lain yang menghubungkan teks pepaosan Jatiswara 

dengan prosesi acara nyunatan adalah kandungan nilai budaya dan tradisi 

di dalam kedua hal ini. Nilai kesopanan yang terdapat dalam penggalan 

teks pepaosan Jatiswara mencerminkan nilai tradisi dan budaya ketimuran 

yang Indonesia anut. Adat ketimuran inilah yang merupakan budaya dan 

tradisi yang harus kita jaga dan lestarikan.  

Sedangkan nilai budaya dan tradisi yang terkandung dalam prosesi 

nyunatan terdapat dalam beberapa prosesi acara seperti pembacaan teks 

pepaosan Jatiswara yang memang merupakan budaya dan tradisi asli 

masyarakat Sasak. Acara lain yang mengandung nilai tradisi dan budaya 

terlihat dari prosesi tesongkolan, Popot dan sembek serta bebukak pakean 

yang menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan asli 

masyarakat Sasak.  

Keterkaitan terakhir yang menghubungkan teks pepaosan 

Jatiswara dan prosesi acara nyunatan adalah kandungan nilai pendidikan 

yang dapat dilihat dari keseluruhan penggalan teks Jatiswara dan seluruh 

rangkaian prosesi acara nyunatan. Nilai pendidikan merupakan keterkaitan 

yang paling penting untuk masa depan anak dalam kedua hal ini. 
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Nilai pendidikan dalam teks pepaosan Jatiswara mencakup 

semuanya. Teks ini mengandung nilai pendidikan dalam segi agama, 

kesopanan, kejujuran dan lainnya. Menekankan tentang penanaman nilai 

pendidikan untuk memupuk semangat mengejar pendidikan dalam situasi 

apapun. Menghargai usaha orang tua dalam memberikan pendidikan untuk 

dirinya. Pendidikan berperan dalam mengubah nasib kita menjadi lebih 

baik dimasa depan. Sedangkan dalam prosesi acara nyunatan nilai 

pendidikan dapat ditemui dalam semua acara prosesi yang mengandung 

pendidikan agama, kesopanan , kehidupan dan lainnya. 

 



 80 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Setelah melakukan analisis terhadap data dalam penelitian ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan yang terdiri atas dua pokok pembahasan, yaitu: 

1. Pesan dan nilai yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara. 

Pesan dan nilai yang terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara 

pada acara nyunatan yang ditanamkan dalam diri anak yang akan disunat 

terdiri atas beberapa kandungan nilai dan pesan antara lain: 

a. Nilai agama yang menekankan tentang pentingnya mengingat 

Tuhan dalam setiap kegiatan. 

b. Nilai kesopanan yang diawali melalui peraturan tentang pakaian 

yang sopan dan diharapkan berimbas pada ranah kesopanan dalam 

berkata dan bertingkah laku. 

c. Nilai kejujuran untuk meraih apapun yang dicita-citakan tanpa 

menambah atau mengurangi kenyataan yang sesungguhnya. 

d. Nilai kebersamaan untuk mempererat kebersamaan dalam 

membantu proses bergaul dan berinteraksi dalam kehidupan 

bermasyarakat serta mengajarkan anak untuk tidak mementingkan 

diri sendiri. 

e. Nilai pencarian jati diri untuk menemukan diri yang sesungguhnya 

melalui pengalaman dan petualangan. Bertujuan untuk menuntun 

mengenal diri sendiri dengan lebih baik, sehingga dapat mengenal 

Tuhan dengan lebih baik juga. 
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f. Nilai historis untuk menanamkan pemahaman tentang rangkaian 

sejarah yang menunjukkan bahwa masa sekarang merupakan imbas 

dari masa lalu dan masa sekarang akan mempengaruhi masa depan. 

g. Nilai pendidikan yang menekankan tentang kesungguhan dan 

semangat dalam mengejar cita-cita untuk masa depan yang lebih 

cerah, baik dalam keadaan kurang atau lebih. 

2. Keterkaitan antara teks pepaosan Jatiswara dengan acara nyunatan di 

Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat. 

Penjabaran mengenai keterkaitan teks pepaosan Jatiswara dan 

acara nyunatan dapat dilihat melalui nilai dan pesan yang terkandung 

dalam teks pepaosan Jatiswara dan acara nyunatan. Keterkaitan paling 

pokok tergambar dari segi nilai hakikat utama mengenai awal mula 

masuknya Islam di tanah Jawa dan pengikraran diri seorang anak untuk 

memasuki Islam dengan prosesi nyunatan. Terdapat juga keterkaitan 

lainnya dalam segi kandungan nilai agama, kebersamaan dan 

kekeluargaan, nilai budaya dan tradisi, serta nilai pendidikan yang sama-

sama terkandung dalam teks pepaosan Jatiswara dan acara nyunatan. 

5.2 SARAN 

Saran dalam penelitian ini ditujukan untuk penulis maupun 

pembaca agar menjadi sarana perbaikan mutu penelitian selanjutnya, 

adapun saran yang diberikan yaitu: 

a. Sebagai masyarakat Sasak yang baik hendaknya kita lebih 

menghargai dan melestarikan teks pepaosan maupun adat 

tradisionl sebagai warisan budaya. 
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b. Menggali lebih banyak lagi warisan budaya masyarakat Sasak 

khususnya teks pepaosan, mempelajari dan menjaganya agar 

tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggug jawab. 

c. Mempelajari tata cara pembacaan, makna dan prosesi 

pembacaan teks pepaosan maupun acara tradisional lain agar 

tidak punah dan generasi muda tetap dapat melihat tradisi ini di 

masa depan. 
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LAMPIRAN 
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1. ROWAH 

 

Sumber: http://speakerkampung.blogspot.co.id/2015/04/sekelumit-keberadaan-

jaran-encok.html (diakses pada tanggal 19 Agusus 2016). 

2. PEMBACAAN TEKS PEPAOSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://sosial-keagamaan.kampung-media.com/2015/07/18/pembacaan-

memace-117745 (diakses pada tanggal 19 Agusus 2016). 

  

 

http://speakerkampung.blogspot.co.id/2015/04/sekelumit-keberadaan-jaran-encok.html
http://speakerkampung.blogspot.co.id/2015/04/sekelumit-keberadaan-jaran-encok.html
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3. TEKS PEPEOSAN JATISWARAA 

A. LEMBARAN LONTAR 

 

Sumber: Dok. Pribadi Amaq Budi (diambil tanggal 21 Agustus 2016). 

B. LEMBARAN BUKU BIASA 

 

Sumber: Dok. Pribadi Amaq Budi (diambil tanggal 21 Agustus 2016). 
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4. TESONGKOLAN 

 

Sumber: http://speakerkampung.blogspot.co.id/2015/04/sekelumit-keberadaan-

jaran-encok.htm (diakses pada tanggal 19 Agusus 2016). 

5. PELOCOK DAN PENGINANG

 

Sumber: Dok. Pribadi Ibnu Afan (diambil 21 Agustus 2016).  
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6. POPOT  DAN SEMBEK 

A.  POPOT 

 

Sumber: Dok. Pribadi Ibnu Afan (diambil 21 Agustus 2016). 

B. SEMBEK

 

Sumber: Dok. Pribadi Ibnu Afan (diambil 21 Agustus 2016). 
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7. SELAKARAN 

 

Sumber: http://abiantubuhdamai.blogspot.co.id/2012/08/selakaran-perkuat-ikatan-

persaudaraan.html (diakses pada tanggal 19 Agusus 2016). 

8. PROSESI SUNAT 

 

Sumber: http://sunat.blogspot.co.id/2015/04/proses-sunat.hml (diakses pada 

tanggal 19 Agusus 2016). 

 

  

 

http://abiantubuhdamai.blogspot.co.id/2012/08/selakaran-perkuat-ikatan-persaudaraan.html
http://abiantubuhdamai.blogspot.co.id/2012/08/selakaran-perkuat-ikatan-persaudaraan.html
http://sunat.blogspot.co.id/2015/04/proses-sunat.hml
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DAFTAR NARASUMBER 

 

 

INFORMAN 1 

NAMA: SALAMUDIN 

USIA : 66 TAHUN 

ALAMAT : DUSUN KARANG PAO’ DESA 

PARAMPUAN KECAMATAN LABUAPI 

LOMBOK BARAT. 

 

 

INFORMAN 2 

NAMA : JUMINE (AMAQ BUDI) 

USIA : 47 TAHUN 

ALAMAT : DUSUN KARANG BAYAN 

DESA PARAMPUAN KECAMATAN 

LABUAPI LOMBOK BARAT. 

 

INFORMAN 3 

NAMA       : AMAQ KASIM 

USIA          :68 TAHUN 

ALAMAT  :DUSUN KARANG PAO’ DESA 

PARAMPUAN KECAMATAN LABUAPI 

LOMBOK BARAT. 

 

 

 

 


