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ABSTRAK

Tanda dan Makna pada Upacara Pejenengan di Desa Batu Kantar Narmada
bertujuan untuk mendeskripsikan tanda dan makna yang terdapat pada takhayul
upacara pejenengan yang dilakukan oleh masyarakat Batu Kantar Narmada.
Rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimanakah Tanda dan Makna Pada
Upacara Pejenengan di Desa Batu Kantar Narmada. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif, data dan sumber data didapatkan dari proses
upacara pejenengan. Metode  pengumpulan data yaitu, metode observasi, metode
wawancara dan metode dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini
dilakukan dengan cara mengikuti proses upacara pejenengan kemudian
mengumpulkan data berupa tanda-tanda yang mengandung makna yang ada pada
proses upacara pejenengan kemudian menganalisis data tersebut dengan
menemukan makna yang terdapat pada tanda dalam proses upacara pejenengan.
Selanjutnya penyajian hasil data dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta
(tanda) yang memiliki makna yang terdapat pada ritual pemandian keris
pejenengan. Tanda pada proses Upacara Pejenengan saling berkaitan dan
memiliki makna yang utuh tetang tradisi yang memilik arti yang mendalam
sebagai sebuah realita kehidupan yang kompleks.

Kata Kunci: Semiotik,  Pejenengan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lombok memiliki banyak kebudayaan,  diantaranya adalah upacara-

upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti upacara Ngaben yang

dilakukan komunitas Agama Hindu yang ada di Lombok, upacara Besentulak,

upacara pemandian Gong, upacara pemandian keris, upacara rebo Bontong,

upacara mangan merangkat. Beragam kebudayaan inilah yang menjadi daya

tarik tersendiri yang dimiliki Lombok, khususnya Lombok Barat.

Pulau Lombok sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yakni Lombok Barat,

Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utaradan Kota Mataram.

Narmada adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa

Tenggara Barat. Narmada terletak 10 kilometer di sebelah timur kota

Mataram. Julukan yang dikenal untuk daerah ini adalah kota air, yang

merupakan singkatan dari Aman, Indah dan Rapi. Selain dijuluki kota Air,

narmada memiliki banyak tradisi. Salah satunya adalah Upacara Pejenengan

yang dilakukan di Desa Batu Kantar Narmada.

Desa Batu Kantar, terletak sekitar 1,5 km dari daerah wisata Taman

Narmada. Masyarakat Batu Kantar lebih dominan bekerja sebagai petani dan

peternak. Batu Kantar merupakan desa kecil yang terdapat di Narmada.

Masyarakat di Desa Batu Kantar, Narmada memiliki satu kebiasaan, yakni

mengadakan ritual pemandian keris yang disebut masyarakat Upacara

Pejenengan. Hal ini biasa di lakukan oleh masyarakat Batu Kantar, Narmada

secara  turun temurun.
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Upacara atau ritual adalah aktivitas yang dilakukan diwaktu-waktu

tertentu yang dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun

penyambutan tamu. Upacara adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan

yang terkait pada aturan-aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama dan

kepercayaan. Upacara adat bertujuan untuk mempertahankan nilai adat

istiadat nenek moyang. Upacara pada dasarnya merupakan bentuk  perilaku

masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalu. Bisa dikatakan

upacara merupakan cerminan masyarakat di masa lampau, karena melalui

upacara kita dapat melacak tentang asal usul baik itu tempat, tokoh, suatu

benda, kejadian alam.

Upacara Pejenengan adalah upacara yang sering dilakukan masyarakat

di Desa Batu Kantar Narmada. Dalam upacara ini masyarakat memiliki

keyakinan dengan mengadakan upacara Pejenengan bisa meredam penyakit

yang menimpa masyarakat. Upacara Pejenengan itu sendiri adalah proses

pemandian keris yang diyakini masyarakat untuk menjauhkan hal-hal jahat

(bahle) yang menimpa masyarakat. Masyarakat Batu Kantar menyebut

pemandian keris ini sebagai acara bekerap. Bekerap bertujuan untuk

membersihkan (mengerap) segala hal-hal jahat (bahle) yang ada. Proses

bekerap dilakukan mulai sore hari, dengan kegiatan pemandian keris

Pejenengan yang berjumlah dua buah. Ke dua keris yakni satu keris

pejenengan dan satu keris pendamping ini dimandikan pada sore hari dan

diarak berkeliling kampung pada malam hari dengan diiringi oleh semua

kesenian yang ada di Desa itu. Air hasil pemandian keris Pejenengan diyakini

masyarakat sebagai peredam penyakit dan menghindarkan mereka dari segala
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hal-hal jahat. Air hasil pemandian itu diambil dan dibawa pulang, dengan

tujuan membersihkan rumah yang dilakukan dengan cara memercikkan air

tersebut disetiap sudut-sudut rumah.

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

ditakutkan tradisi ini sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Oleh karena itu,

penulis ingin menjadikan upacara Pejenengan sebagai bahan penelitian.

Selain untuk mendokumentasikannya dalam bentuk penelitian, penulis juga

memiliki keinginan untuk memperkenalkan tradisi masyarakat Batu Kantar

ini kepada masyarakat luas, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui

akan tradisi upacara Pejenengan ini.

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan dorongan bagi penulis

untuk mengkaji atau meneliti upacara Pejenengan, khususnya untuk

melestarikan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat melalui upacara

Pejenengan. Dan mempertahankan tradisi masyarakat yang ditinggalkan oleh

nenek moyang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang  di atas dapat diambil rumusan masalah

yaitu, bagaimanakah Tanda dan Makna pada Upacara Pejenengan di Desa

Batu Kantar Narmada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah untuk

mendeskripsikan tanda dan makna pada Upacara Pejenengenan di Batu

Kantar Narmada.
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1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang hendak dicapai dari tulisan ini, dibedakan menjadi

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diperincikan sebagai berikut:

A. Manfaat  Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu

menambah wawasan dan pengetahuan tentang sastra dan budaya.

B. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi jawaban dari masalah

yang dirumuskan dan menjadi motivasi penulis untuk membaca,

menelaah dan menganaisis kebudayaan yang berkaitan dengan takhayul

dalam tradisi masyarakat dan hasil tulisan ini diharapkan menjadi

tambahan wawasan terhadap tradisi yang berkaitan dengan tanda dan

makna yang ada pada tradisi-tradisi masyarakat.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dapat menjadi titik tolak untuk mengadakan

penelitian dan sangat membantu penulis menemukan teori-teori yang

relevan sehingga memudahkan dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

Penelitian yang relevan dilakukan Nova Fajriatul Hidayati (2009)

dengan judul “Makna Simbolik Dalam Tradisi Bekakak di Gamping

Yogyakarta” dalam penelitiannya menyebutkan bahwa segala bentuk

upacara religius ataupun peringatan apa pun oleh manusia adalah

bentuk simbolisme. Sedangkan makna dan maksud dari upacara itulah

yang menjadi tujuan manusia untuk memperingatinya. Segala bentuk

dan macam kegiatan simbolik dalam masyarakat tradisional itu

merupkan upaya pendekatan manusia pada tuhannya.

Selanjutnya, Budiono (2006), penelitiannya yang berjudul

“Ikhwal Takhayul serta Relevasinya dengan Pola Pikir Generasi Muda

di kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)”. Dalam

kajiannya, Budiono mengungkap  tentang takhayul-takhayul yang

berkembang dan terus diyakini oleh masyarakat setempat dan kalangan

mudanya. Dalam penelitiannya juga menguraikan tentang jenis-jenis

Takhayul yang masih dipercayai oleh masyarakat setempat diantaranya

adalah Takhayul di sekitar lingkungan hidup manusia, mengenai alam

gaib dan terciptanya alam semesta.
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Selanjutnya, Penelitian Takhayul Nurfajrin Mujjahiddah (2009)

dengan judul “Takhayul dalam  Masyarakat Bima Sebuah Kajian

Struktur dan Fungsi“. Penelitiannya itu menghasilkan struktur sebab-

akibat, sebab akibat dan konverensi, akibat-sebab dan konverensi

akibat. Serta penelitian dari Syahrial Rubama, dkk (1996) dengan judul

“Takhayul dalam Masyarakat Sumbawa: Studi Struktur, Fungsi dan

Jenis”. Penelitian tersebut menghasilkan struktur akibat-sebab dan

akibat-sebab. Fungsi takhayul sebagai penebal keagamaan atau

kepercayaan. Takhayul memiliki tiga jenis yakni lingkungan hidup,

alam gaib dan terciptanya alam semesta.

Berdasarkan beberapa pemaparan penelitian relevan di atas,

banyak yang telah melakukan penelitian yang mengkaji tentang fungsi,

jenis dan struktur takhayul dan memiliki kesamaan mengkaji tentang

takhayul yang ada pada tradisi masyarakat. Namun, berbeda dengan

tulisan yang telah dilakukan, penulis akan mengkaji tanda dan makna

pada upacara pejenengan yang dilakukan di masyarakat Batu Kantar

Narmada.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Upacara

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2013:126) menyatakan

bahwa, upacara artinya  tindakan atau perbuatan yang terikat dengan

aturan adat; perayaan yang dilakukan sehubungan dengan peristiwa

penting.
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Upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat

kepada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama; perbuatan

atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan

peristiwa penting. (Suharso, 2009).

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Kamisa

(1997), upacara artinya melakukan kegiatan adat; kegiatan untuk

rasa kebesaran; tanda-tanda kebesaran; peringatan dan kepercayaan

(dalam Hasanah, 2015:8).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

Upacara adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan

untuk kegiatan keagamaan dan peringatan serta kepercayaan yang

diadakan sehubung dengan peristiwa penting.

2.2.2 Pejenengan

Menurut papuq Suni 60 tahun (Jum’at, 22 Mei 2016, 18:00

WIB) menjelaskan bahwa  pejenengan adalah proses pemandian

keris yang dilakukan masyarakat untuk meredam penyakit. Upacara

Pejenengan itu sendiri adalah proses pemandian keris yang diyakini

masyarakat untuk menjauhkan hal-hal jahat (bahle) yang menimpa

masyarakat. Masyarakat Batu Kantar menyebut pemandian keris ini

sebagai acara bekerap. Bekerap bertujuan untuk membersihkan

(mengerap) segala bahle yang ada. Proses bekerap dilakukan mulai

sore hari, dengan kegiatan pemandian keris Pejenengan yang

berjumlah dua buah. Ke dua keris, yakni satu keris pejenengan dan

satu keris pendamping ini dimandikan pada sore hari dan diarak
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berkeliling kampung pada malam hari dengan diiringi oleh semua

kesenian yang ada di Desa itu. Air hasil pemandian keris Pejenengan

diyakini masyarakat sebagai peredam penyakit dan menghindarkan

mereka dari segala hal-hal jahat. Air hasil pemandian itu diambil dan

dibawa pulang, dengan tujuan membersihkan rumah yang dilakukan

dengan cara memercikkan air tersebut disetiap sudut-sudut rumah.

Selain sebagai peredam penyakit Pejenengan juga dipercaya

masyarakat sebagai keris penunggu Desa.

2.2.3 Folklor

a. Definisi Folklor

Folklor berasal dari kata bahasa Inggris folklore. Kata itu

adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu folk

dan lore. Folk yang sama artinya dengan kata kolektif

(colektivity).

Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri

pengenal fisik, sosial dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan

dari kelompok-kelompok lainnya. Namun yang paling penting

lagi adalah bahwa mereka telah memiliki sesuatu tradisi, yaitu

kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun, sedikitnya

dua generasi yang dapat mereka akui sebagai milik bersama. Dan

yang paling penting bahwa mereka sadar  akan identitas

kelompok mereka sendiri (M. Rafiek, 2012: 50). Jadi, folk adalah

sinonim dengan kolektif yang juga memiliki ciri-ciri pengenal

fisik atau kebudayaan yang sama serta mempunyai kesadaran
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keperibadian sebagai kesatuan masyarakat. Sedangka lore adalah

tradisi folk, yaitu sebagai kebudayaannya yang diwariskan secara

turun temurun  secara lisan atau melalui contoh yang disertai

dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic

device).

Berdasarkan definisi tentang folklor di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa upacara Pejenengan yang sedang dikaji

penulis merupakan bagian dari folklor, sebab merupakan suatu

identitas dan pengenal fisik kebudayaan yang diwarisi secara

turun-temurun secara tradisional melalui kebiasaan yang

dipercayai masyarakat setempat.

b. Ciri-ciri Folklor

Bruvand (1968: 4, dalam Rafiek: 2012) menyatakan ada beberapa

Ciri-ciri pengenal utama folklor, yaitu:

1. Penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan,

yaitu disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau

dengan suatu contoh yang  disertai dengan gerak isyarat dan

alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi

berikutnya.

2. Folklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk

relatif  tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara

kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit

dua generasi).
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3. Folklor ada dalam versi-versi bahkan dalam varian-varian yang

berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari

mulut ke mulut (lisan). Biasanya bukan melalui cetakan atau

rekaman, sehingga oleh proses lupa diri  manusia atau proses

interpolasi (interpolation), folklor akan mudah mengalami

perubahan. Walaupun demikian perbedaannya hanya terletak

pada  bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat

tetap bertahan.

4. Folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak

diketahui orang lagi atau tidak ada pengarangnya.

5. Folklor biasanya mempunyai bentuk berpola.

6. Folklor mempunyai kegunaan atau fungsi dalam kehidupan

bersama suatu kolektif. Cerita rakyat misalnya mempunyai

kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, potensi sosial,

dan proyeksi keingingan terpendam.

7. Folklor bersifat pralogis, yaitu memliki logika sendiri yang

tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama

berlaku bagi foklot lisan dan sebagian lisan.

8. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini

sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama

sudah tidak diketahui lagi sehingga setiap anggota kolektif

yang bersangkutan merasa memilikinya.

9. Folklor pada biasanya bersifat polos dan lugu sehingga

seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat
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dimengerti apabila mengingat bahwa banya folklor merupakan

proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.

c. Genre Folklor

Rafiek (2012: 52-54) membagi folklor menjadi tiga

kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu (1) folklor lisan

(verbal volklore); (2) folklor sebagian lisan (partly verbal

folklore); dan (3) folklor bukan lisan (nonverbal folklore).

Folklor lisan adalah folklor  yang bentuknya memang

murni lisan. Bentuk-bentuk (genre) yang termaksud folklor lisan

ini antara lain (a) bahasa rakyat ( folk speach) seperti, logat,

julukan, pangkat tradisional dan titel kebangsaanan; (b) ungkapan

tradisional seperti, pribahasa, pepatah dan pemeo; (c) pertayaan

tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti pantun,

gurindam dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mitos, legenda

dan dongeng; (f) nyanyian rakyat.

Folklor sebagian lisan adalah folklor yang betuknya

merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan.

Kepercayaan rakyat, misalnya yang oleh orang moderen sering

kali disebut takhayul. Takhayul itu terdiri atas pernyataan yang

bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap

mempunyai makna gaib. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong

dalam kelompok besar ini, selain kepercayaan rakyat adalah
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permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara,

pesta rakyat dan lain-lain.

Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan

lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan.

Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua sub kelompok,

yaitu yang material dan yang bukan material. Bentuk-bentuk

folklor yang tergolong yang material antara lain arsitektur rakyat

(bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi dan sebagainya),

kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat,

makanan dan minuman rakyat dan obat-obatan tradisonal.

Sedangkan yang termaksud yang bukan material antara lain gerak

isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat

(kantong tanda bahaya di Jawa atau bunyi gendang untuk

mengirim berita seperti yang dilakukan di Amerika), dan musik

rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan tentang takhayul

upacara pejenengan merupakan folklor sebagian lisan. Yang

dimana folklor sebagian lisan adalah campuran unsur lisan dan

bukan lisan. Pada takhayul upacara pejenengan terdapat

pernyataan dengan mengadakan ritual pemandian keris

pejenengan dapat meredam penyakit dan menjauhkan hal-hal

jahat (bahle) yang ada di Desa tersebut.
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2.2.4 Tinjauan Tentang Takhayul

a. Pengertian Takhayul

Kepercayaan rakyat atau yang seringkali juga disebut “takhayul”,

adalah kepercayaan yang oleh orang berpendidikan Barat dianggap

sederhana bahkan pandir, tidak berdasarkan logika, sehingga secara

ilmiah tidak dapat dipertanggung jawabkan. Berhubungan kata

“takhayul” mengandung arti merendahkan atau menghina, maka ahli

folklor moderen lebih senang menggunakan istilah kepercayaan rakyat

(folk belief) atau keyakinan rakyat dari pada “takhayul” (superstition),

karena takhayul berarti “hanya khayalan belaka”, sesuatu yang hanya di

angan-angan saja yang sebenarnya tidak ada (Danandjaja, 1997: 153).

b. Fungsi Takhayul

Fungsi yang paling menonjol adalah sebagai penebal emosi

keagamaan atau kepercayaan. Hal itu disebabkan manusia yakin akan

adanya mahluk-mahluk gaib yang menempati alam sekeliling tempat

tinggalnya dan yang berasal dari jiwa-jiwa orang mati atau manusia takut

akan krisis-krisis dalam hidupnya, atau manusia yakin akan adanya

gejala-gejala yang tidak dapat diterangkan  dan dikuasai oleh akalnya,

atau manusia percaya akan adanya suatu kekuatan sakti alam, atau

manusia dihinggapi emosi kesatuan dalam masyarakatnya atau manusia

mendapat suatu firman dari tuhan atau semua sebab tersebut (Dananjaya,

1997).

Fungsi yang lain adalah sebagai sistem proyeksi khayalan suatu

kolektif yang berasal dari halusinasi seseorang, yang sedang mengalami
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gangguan jiwa, dalam bentuk mahluk-mahluk alam gaib. Kemudian

fungsi berikutnya adalah sebagai alat pendidik anak atau remaja. Di

Indonesia petuah sering diberikan dalam bentuk takhayul. Dan sebagai

penjelas yang dapat diterima akal suatu folk terhadap gejala alam  yang

sangat sukar dimengerti sehingga sangat menakutkan, agar dapat

diusahakan penanggulangannya.

c. Klasifikasi Takhayul

Dananjaya, (1997) mengklarifikasikan takhayul menjadi empat

golongan, yaitu:

1. Takhayu di sekitar lingkungan hidup manusia yang terdiri atas tujuh

katagori. Ketujuh katagori ini yaitu, kelahiran, masa bayi, dan masa

kanak-kanak; tubuh manusia dan obat-obatan rakyat; rumah dan

kerajaan rumah tangga; mata pencaharian dan hubungan sosial;

perjalanan dan perhubungan; cinta, pacaran dan menikah; kematian

dan adat pemakaman.

2. Takhayul mengenai alam gaib, kepercayaan rakyat terhadap para

dewa, arwah, mahluk halus, kekuatan sakti dan alam gaib.

3. Takhayul terciptanya alam semesta dan dunia yang terdiri atas

penomena kosmik, cuaca, bintang, dan perternakan; penangkapan ikan

dan berburu; tanaman dan pertanian.

4. Takhayul jenis lainnya, seperti tafsir mimpi.

2.2.5 Semiotik

Semiotik adalah pengkajian tenteng tanda dan segala sesuatu

yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang
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berlaku bagi penggunaan tanda. semiotika berasal dari kata semion,

yang berarti tanda. Semion atau tanda mempelajari tentang fenomena

sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, yang dimana acuan dari

tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau

sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Selanjutnya penggunaan tanda

muncul dari pikiran penggunanya dan bagaimana pengolahan tanda

menjadi suatu makna yang dirujuk oleh tanda tersebut.

Menurut Salden (dalam wening Udasmoro, 2007) menganggap

strukturalisme dan semiotika termaksud ke dalam bidang ilmu yang

sama, sehingga ke duanya dapat dioprasikan secara bersama-sama.

Untuk menemukan suatu makna suatu karya, analisis strukturalisme

mesti dilanjutkan dengan analisis semiotik. Demikian juga sebaliknya,

analisis semiotika mengandaikan sudah melakukan analisis

strukturalisme. Semata-mata dalam hubungan ini, proses dan cara

kerja analisis keduanya seolah-olah tidak bisa dipisahkan.

Senada dengan hal tersebut baik semiotik maupun semiologi

keduanya ilmu yang mempelajari hubungan antara sign (tanda-tanda)

berdasarkan kode tertentu. Karya sastra memiliki hubungan antara

penanda (signifiant) dan petanda (signifie). Penanda merupakan aspek

formal atau bentuk tanda itu sedangkan petanda adalah aspek makna

atau konsep dari penanda.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa semiotik adalah pengkajian tentang tanda-tanda untuk

menemukan makna. Tanda tersebut ada pada kehidupan manusia dan
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bersifat universal. Dan setiap tanda memiliki pemaknaan atau

pengartian yang beragam (arbitrer).

2.2.6 Tanda

Tanda merupakan konsep utama yang dijadikan sebagai bahan

analisis di mana dalam tanda terdapat makna sebagai bentuk

interpretasi pesan yang dimaksud. Secara sederhana, tanda cenderung

berbentuk visual atau fisik yang ditangkap oleh manusia.

Menurut Saussure (dalam Hasanah, 24-25), tanda sebagai

kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya

selembar kertas. Di mana ada tanda di sana sistem. Artinya, sebuah

tanda (berwujud kata atau gambar) mempunyai dua aspek yang

ditangkap oleh indra kita yang disebut dengan signifer, bidang

penenda atau bentuk dan aspek lainnya yang disebut signified. Bidang

penenda atau konsep atau makna. Aspek ke dua terkandung di dalam

aspek pertama. Jadi petanda merupakan konsep atau apa yang

direpresentasikan oleh aspek-aspek pertama.

Berkaitan dengan hal itu Pierce (2006, dalam Hasanah 2015),

tanda (representamen) adalah sesuatu yang dapat  mewakili sesuatu

yang lain dalam batas-batas tertentu. Tanda akan selalu mengacu ke

suatu yang lain. Mengacu berarti mewakili atau menggantikan. Tanda

baru dapat berfungsi bila diinterpresentasikan dalam benak penerima

tanda melalui interprentan. Interpretan ialah pemahaman makna yang

muncul dalam diri penerima tanda. Artinya, tanda barudapat berfungsi

sebagai tanda bila dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat
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ground, yaitu pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu

masyarakat. Hubungan ke tiga unsur yang dikemukakan Pierce

terkenal dengan nama segitiga semiotik. Jadi tanda merupakan

kesatuan dari bentuk penanda dengan sebuah ide atau petanda.

Selanjutnya, Menurut Bathes, (dalam Wening Undasmoro,

2007: 152-153) semion yang merupakan keberangkatan ke tiga yang

mungkin dilakukan untuk membuat entimema, yaitu suatu indeks

yang lebih ambigu, atau yang lebih tidak pasti. Supaya tanda itu bisa

meyakinkan maka diperlukan tanda lain yang lain. Adanya jejak

darah, akan membuat orang mengira telah terjadi pembunuhan, tetapi

itu tidak pasti: darah bisa saja berasal dari mimisan atau luka

seseorang atau upacara pengorbanan. Berkaitan dengan penelitian

upacara pejenengan, adanya banyak orang yang mengalami penyakit

gatal-gatal (koreng) membuat masyarakat mengira itu petanda bahwa

keris pejenengan minta untuk dimandikan, tetapi itu tidak pasti: bisa

saja itu diakibatkan air yang digunakan mandi masyarakat kurang

bersih atau penyebaran penyakit dari kuman/bakteri. Jadi, semion

adalah tanda yang polisemi, yang perlu memperhatikan konteksnya.

Selanjutnya menurut Kutha Ratna (2011: 101) dilihat dari faktor

yang menentukan adanya tanda, maka tanda dibedakan menjadi :

1. Refresentament, ground. Tanda itu sendiri sebagai gejala

umum:
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a. Qualigis, terbentuk oleh kualitas: warna hijau atau warna

merah. Warna merah pada remaja menandakan sebuah

bunga berwarna merah yang berarti tanda cinta.

b. Sigsigns, tokens. Tanda yang merupakan tanda atas dasar

tampilannya yang terbentuk melalui realitas fisik: rambu-

rambu lalu lintas.

c. Legisgns, types. Norma atau hukum yang dikandung leh

tanda: suara peluit wasit yang merupakan pelanggaran.

2. Object (designatum, denotatum) yaitu apa yang diacu atau

acuan tanda:

a. Ikon, hubungan tanda dengan objeknya karena serupa;

misalnya foto. Gambar kuda sebagai tanda yang menandai

kuda sebagai petanda.

b. Indeks, tanda yang menunjukkan adanya hubungan

alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kasual atau

hubungan tanda dan objek karena sebab akibat, seperti:

asap dan api.

c. Simbol, hubungan tanda dan objek karena kesepakatan,

seperti: bendera lampu merah pada rambu-rambu lalu

lintas yang berarti berhenti.

3. Interpretant, tanda-tanda baru yang muncul dalam batin

penerima:
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a. Rheme, tanda yang memungkinkan orang menafsirkan

berdasarkan pilihan atau tanda sebagai kemungkinan:

konsep.

Contoh: ”Wulan adalah anak x”. X merupakan tanda yang

bisa diisi dengan ‘baik’ atau ‘cerdas’.

b. Dicigns, dicen signs, tanda sebagai fakta: pernyataan

deskriftif.

Contoh: “Wulan manis” sebagai kalimat dalam

keseluruhan merupakan decigns.

c. Argument, tanda yang langsung memberikan alasan

tentang sesuatu atau tanda tampak sebagai nalar:

proposisi.

Contoh: ‘Helem’ helem selalu digunakan di keala. Cotoh

yang lain adalah ‘Rok’, rok selalu digunakan oleh

perempuan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil data

dari proses upacara Pejenengan di Desa Batu Kantar, Narmada. Menurut

Bordan dan taylor (dalam Torhin, 2012:2) penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif  berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu

menurut Sugiyono (2012:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan  filsafat positivisme, digunakan untuk menelitipada

kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulana data dilakukan secara triangulasi (gabugan), analisis

data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penelitan kualitatif adalah jenis

penelitian yang menganalisis data yang diperoleh dari objek pengkajian yang

kemudian mengungkap dan memahami data.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data

Data dapat diidentifikasi dan dijadikan bahan penelitian.

(Muhammad 2012: 154) data merupakan fakta, benda yang akan

diproses lebih lanjut, bukti, rekaman  statistik, dst. Yang digunakan

untuk menarik kesimpulan. Data yang di teliti dalam penelitian ini

adalah Takhayul yang di percaya oleh masyarakat Batu Kantar
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Narmada dalam upacara Pejenengan yang mengandung tanda makna

tertentu.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data terkait dengan apa, dari siapa informasi mengenai

penelitian diperoleh. Dengan kata lain sumber data berkaitan dengan

lokasi dan satuan penelitian atau observasi unit (Muhammad, 2011:

154). Sumber data dalam penelitian ini adalah proses upacara

Pejenengan yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa Batu Kantar

Narmada.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari

masyarakat batu kantar narmada yang paham atau mengerti tentang

Upacara pejenengan. Dalam hal ini masyarakat yang dipilih penulis

untuk memperoleh data yang inginkan adalah 2 warga yang diyakini

sebagai masyarakat asli desa Batu Kantar Narmada dan paham akan

Upacara Pejenengan. Adapun ke 2 warga tersebut adalah papuq mawar

yang berusia 80 tahun yang sudah tidak bekerja dan papuq Suni yang

berusia 60 tahun bekerja sebagai petani.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

proses yang tersusun  dari pelbagai proses biologis dan psikologis

(Sugiono, 2012).  Dua diantara yang terpenting adalah  proses

pengamatan dan ingatan. Dari segi pengumpulan data observasi

dibedakan menjadi participant observation dan non particivant
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obserpation. Observasi partisipan adalah penulis terlibat langsung

dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan

sebagai sumber data penelitian, sedangkan observasi non-partisipan

adalah penulis tidak terlibat langsung dan hanya sebagai penyimak

atau pengamat indevenden.

3.3.2 Metode Wawancara

Suharsimi Arikunto (2013) menyatakan bahwa wawancara

adalah proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya

jawab sambil tatap muka secara langsung antara peneliti dengan

responden.

Prose wawancara dilakukan dengan cara:

a. menyusun pedoman wawancara

b. pelaksanaan wawancara

c. menyusun hasil wawancara

Wawancara ini dilakukan pada informan yang memahami

tentang proses Upacara Pejenengan yang ada di Desa Batu Kantar

Narmada. Dalam proses wawancara penulis sudah menyusun

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan berkaitan dengan

Upacara Pejenengan tersebut kemudian pertanyaan-pertanyaan

tersebut diajukan penulis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan

untuk memecahkan masalah yang ada pada penelitian.

Dalam proses wawancara, penulis menentukan kriteria

Narasumber yang dijadikan informan. Kriteria tersebut antara lain:
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a. informan adalah masyarakat yang berdomisili di Desa Batu

Kantar Narmada (penduduk asli).

b. Informan memahami dan mengerti tentang Upacara Pejenengan.

c. Informan adalah seorang tokoh adat atau tokoh masyarakat yang

mengetahui prosesi Upacara Pejenengan secara detail.

d. Informan harus sehat jasmani dan rohani. Yang dimaksudkan

sehat jasmani tidak memiliki gangguan pendengaran serta cacat

organ bicara, sedangkan sehat rohani adalah tidak memiliki

gangguan kejiaan (gila).

e. Informan berusia minimal 60 tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis telah memilih satu

orang mangku dan satu orang masyarakat Batu Kantar Narmada

yaitu, Tuaq Suni (60 tahun) seorang petani dan Papuq Mawar (80

tahun) seorang nenek lanjut usia yang tidak bekerja. Kedua

informan yang tercantum namanya tersebut merupakan warga asli

atau masyarakat asli Desa Batu Kantar Narmada dan sehat jasmani

dan rohani serta mengetahui Ritual/Upacara Pejenengan.

3.3.3 Metode Dokumentasi

Menurut Sugiono  (2011) metode dokumentasi adalah

catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan,

gambar dan karya momental dari seseorang. Selain itu metode

dokumentasi merupakan cara pengumpulan data berupa catatan

buku, surat kabar, majalah atau lainnya yang bersifat tertulis.
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Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bawa

metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan tulisan, gambar

dan surat kabar. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam

penelitian ini adalah, arsip gambar yang ditemukan pada upacara

pejenengan berupa tanda-tanda yang timbul pada proses upacara

tersebut.

3.4 Metode Analisis Data

Mahsun (2013: 253) menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya

yang dilakukan untuk mengklasifikaikan atau mengkelompkkan data.

Analisia data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Proses analisis data diawali dengan mengikuti Upacara Pejenengan.

2. Mengurutkan proses upacara pejenengan dari awal hingga akhir.

3. Data yang didapatkan dari informan tersebut direkam, kemudian

menganalisis hasil wawancara tersebut.

4. Tahap akhir yaitu memaparkan hasil yang diperoleh pada analisis data

secara keseluruhan.

5. Penyajian hasil analisis.

3.5 Penyajian Hasil

Penyajian hasil dalam tulisan mengguakan metode deskriptip atau

analisis deskriptip yang berarti menguraikan. Dalam hal ini penyajian hasil

penelitian bukan semata-mata hanya menguraikan saja melainkan juga

memberikan pemahaman dari penjelasan secukupnya. Menurut Ratna
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(2012) metode deskriptik analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan

fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.

Penulis menggunakan metode deskriptif analitik ini untuk

menguraikan fakta-fakta (tanda dan makna) yang terdapat pada ritual

pemandian keris/ Upacara Pejenengan yang ada di Desa Batu Kantar

Narmada yang kemudian dianalisis. Tanda dan makna disajikan dalam

bentuk gambar dan memiliki keterangan makna yang terkandung di dalam

tanda-tanda tersebut.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Lokasi Penelitian

Desa Batu Kantar merupakan desa yang memiliki penduduk

sekitar 1.165 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 583 jiwa dan

penduduk perempuan 582 jiwa. Dengan 392 kepala keluarga (KK) dan

17 Rukun Tetangga (RT). Desa Batu Kantar merupakan salah satu desa

yang berada di Desa Narmada, Kec. Narmada, kab. Lombok Barat.

Desa Narmada terdiri dari Dusun Muhajirin, Dusun Temas, Dusun Batu

Kantar dan Dusun GondAwari.

Adapun batas wilayah Desa Batukantar Narmada diperincikan sebagai

berikut:

 Sebelah barat : Desa Temas

 Sebelah Timur : Desa Suranadi

 Sebelah Utara : Desa Selat dan Montong

 Sebelah selatan : Desa Tubao

Penduduk atau Masyarakat Batu Kantar Narmada dominan

bekerja sebagai petani dan peternak, walaupun ada beberapa

masyarakat  yang bekerja sebagai Guru, polisi, Perawat, kuli bangunan,

dan Pedagang. Desa Batu Kantar Narmada sebagian besar bekerja di

sawah sebagai petani walaupun hanya mengerjakan sawah orang, tetapi

banyak penduduk yang memiliki sawah sendiri. Selain itu masyarakat

Batu Kantar juga memiliki kelompok ternak yang menjadi sumber

perekonomian di Desa ini.
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Desa Batu Kantar memiliki tradisi yang tetap mereka jaga hingga

saat ini. Upacara pejenengan merupakan tradisi yang ada di Desa

tersebut yang tetap mereka lakukan sampai sekarang. Upacara

pejenengan adalah ritual pemandian keris yang diyakini masyarakat

sebagai peredam penyakit atau menjauhkan mereka dari musibah serta

hal-hal jahat (bahle). Tradisi ini dalam masyarakat perlu dilakukan

untuk kepercayaan mereka akan takhayul keris Pejenenangan tersebut.

4.2 Proses Upacara Pejenengan

Kata Pejenengan tidak dapat dijumpai dalam kamus, dikarenakan

pejenengan merupakan nama dari keris yaang menjadi penguat (Pemasek) di

Desa Batu Kantar menurut informan (Puq  Awar, 80 tahun) yang

diwawancarai pada hari jum’at Pukul 20:00 WIB. Dalam proses upacara

pejenengan yang dilakukan masyarakat Batu Kantar ini bertujuan untuk

menjauhkan musibah dan  hal-hal jahat (bahle) serta sebagai peredam

penyakit yang menimpa masyarakat.

Kegiatan upacara pejenengan tidak dilakukan secara teratur seperti

halnya upacara-upacara lainnya yang dilakukan di luar daerah. Upacara

pejenengan atau pemandian keris ini dilakukan jika salah satu dari mangku

didatangi mimpi. Dalam mimpi tersebut keris pejenengan meminta untuk

dimandikan. Selain didatangi mimpi Papuq  Awar atau yang sering disebut

sebagai Inaq mangku mengatakan, jika banyak masyarakat yang terkena

penyakit terutama gatal-gatal (koreng) dan banyak warga yang pingsan

dengan tiba-tiba, maka Upacara pemandian keris akan dilakukan. hal ini di

percaya oleh masyarakat, hal itu disebabkan keris pejenengan menggoda
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(ngewede) masyarakat. Selain hal tersebut, jika banyak anak kecil yang

menangis tidak berhenti atau ada masyarakat yang pingsan dan sulit sadarkan

diri, maka itu berarti mereka ketemuk oleh Pejenengan. Ketemuk berarti

bertemu atau masyarakat meyakini pejenengan menyapa orang-orang

tersebut. Dan syarat (obat) untuk memulihkan orang-orang yang ketemuk

tersebut adalah dengan mendatangi Pejenengan dan meminta kesembuhan.

Selanjutnya mangku memberitahukan mangku-mangku lainnya prihal

mimpinya tersebut.  Setelah berkumpul, mangku-mangku kemudian

berunding  dan mengadakan Upacara pemandian keris Pejenengan. Dan

mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk memandikan keris

Pejenengan. Perlengkapan untuk mengadakan upacara atau sesajen dalam

upacara yang dijadikan alat-alat  atau syarat dalam proses pemandian keris

pejenengan yang memiliki makna dalam ritual tersebut. Sesajen terebut

berupa sesajen (dulang) yang dipersembahkan untuk keris pejenengan dan

lekok lekes. Sesajen atau dulang tersebut berisi lauk-pauk seperti, teri, bajo,

kacang-kacangan, puntik, nasi dan telur yang disajikan dengan rondon dan

lekoq lekes yang berisi daun sirih yang sudah siap dengan kapur dan gambir,

rokok dari kulit jagung yang diikat dengan tali putih dan selawat  yang

ditaruh diatas beras.Sesajen yang disediakan untuk keris pejenengan tidak

harus berisi yang disebutkan, tetapi bisa disajikan yang lainnya. Tergantug

apa yang ada. Dulang dan Jambeq seperti gambar dibawah ini:
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Dulang atau sesajen pada upacara pejenengan

Jambeq dalam upacara pejenengan

Setelah perlengkapan sudah siap selanjutnya keris pejenengan

dimadikan pada sore hari. Menurut informan Puq  Awar (80 tahun) keris

pejenengan berukurang tiga kali kelokan. Pemandian keris dilakukan denga

digosok oleh jeruk nipis untuk membersihkan karat yang ada   pada keris

yang selanjutnya dimakdikan dengan air rampe. Setelah keris sudah bersih,

pada malam harinya keris diarak berkeliling desa yang dipimpin oleh inak

mangku. Inak mangku mengambil posisi di depan keris yang digendong oleh
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mangku mame dengan beralaskan bantal di dadanya. Menggendong (Umbak)

keris pejenengan merupakan hal yang mistik, karena keris tersebut walau

berukuran kecil tetapi terasa sangat berat di rasakan oleh yang

menggendongnya dan merasakan sesuatu yang menyedot tubuh mereka.

Gambar pemandian keris pejenengan seperti gambar di bawah ini:

Keris pejenengan

Pengarakan keris ini di sebut sebagai acara bekerap. Acara bekerap ini

bertujuan untuk mengkerap segala musibah yang ada di desa dan membuang

hal-hal jahat (bahle). Acara bekerap ini dipimpin oeh inaq mangku yang

menjadi penuntun amaq mangku yang menggendong keris pejenengan
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untuk diarak. Yang dilakukan dengan menaburkan beras kuning sebagai

penuntun jalan keris pejenengan. Penaburan beras kuning dilakukan dari

depan pintu rumah yang ditemoati keris pejenengan. Penaburan beras

kuning ini selain sebagai penunjuk jalan juga sebagai pembagian rezeki

pada hewan hewan (basong manok) yang ada disekitar wilayah pemandian

keris. Gambar beras kuning seperti pada gambar di bawah ini:

Beras kuning yang digunakan pada upacara pejenengan

Sesudah keris pejenengan dibawa berkeliling kampung, kemudian

keris dibawa kembali dan mangku perempuan atau inaq mangku membaca

mantra untuk membangunkan keris pejenengan yang berjumlah dua buah.

Dari hasil wawancara, inaq mangku menuturkan bahwa ia bisa melihat

kedua keris dengan sesosok manusia. Sosok manusia itu ia lihat

berpasangan, dan ia pun bercakap dengan ke dua keris tersebut. Dua sosok

manusia yang diyakini wujud dari kedua keris itu adalah suami istri. Dan

anehnya, papuq Awar mengaku ia hanya bisa membaca mantra ketika ia

berhadapan dengan ke dua keris tersebut. Setelah selesai ia pun lupa dengan

mantra maupun nama dari kedua keris tersebut. Pengarakan keris

pejenenengan sepertigambar di bawah ini:
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Pengarakan keris pejenengan atau acara bekerap

Selanjutnya setelah mantra selesai dibacakan, warga beramai-ramai

mengambil air hasil pemandian keris tersebut. Air hasil pemandian keris ini

diyakini masyarakat mampu menghindarkan mereka dari bahle dan

penyakit. air hasil pemandian keris ini dibawa pulang dan memercikkannya

di sudut-sudut rumah mereka. Selain memercikkan air itu di setiap sudut

rumah, air itu juga digunakan membasuh muka dan meminumnya. Air hasil

pemandian keris ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit.

Gambar air hasil pemandian keris dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
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Air Rampe yang digunakan memandikan keris

Berdasarkan uraian diatas mengenai proses upacara pemandian

keris atau upacara pejenengan dapat disimpulkan bahwa upacara upacara

pejenengan merupakan keterkaitan manusia dengan tuhannya. Hal ini

nampak dari proses berlangsungnya upacara, walaupun masyarakat

percaya pada hal-hal gaib. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahun ada

diantara masyarakat menyebut pemandian keris ini sebagai hal yang

musrik, tetapi kembali lagi pada keyakinan masyarakat yang meyakini

yang memiliki pejenengan adalah yang maha kuasa. Dan peroses
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pejenengan bukan semata-mata untuk menduakan tuhan, tetapi ada

beberapa yang mengatakan pejenengan adalah perantara manusia dengan

tuhannya. Dengan tetap meminta segala kesehatan dan kesuburan serta

kemakmuran kepada tuhan yang maha kuasa.

4.3 Pembahasan

Tanda merupakan konsep utama yang dijadikan sebagai bahan analisis

di mana dalam tanda terdapat makna sebagai bentuk interpretasi pesan yang

dimaksud. Secara sederhana, tanda cenderung berbentuk visual atau fisik

yang ditangkap oleh manusia, maka ditemukan beberapa tanda yang terdapat

pada upacara pejenengan. Tanda-tanda tersebut antara lain:

4.3.1 Tanda dan Makna “Aiq Rampe (Air Rampe)” Pada Upacara

Pejenengan

Air rampe merupakan perpaduan antara air dan rampe. Air

merupakan kebutuhan pokok manusia. Air memiliki berbagai

manfaat bagi manusia. Manfaat yang paling menonjol adalah

sebagai penghilang dahaga. Selain menghilangkan dahaga air juga

memiliki manfaat lainnya seperti, menahan rasa lapar, mengurangi

resiko dari serangan penyakit, melembabkan kulit, mengurangi

rasa letih, membentuk sel-sel baru, melarutkan dan membawa

nutrisi, oksigen dan hormon keseluruh tubuh, mengeluarkan racun

dari dalam tubuh dan pelumas bagi sendi-sendi.

Selanjutnya, rampe adalah perpaduan berbagai jenis bunga

yang masih basah dan memiliki aroma yang khas. Rampe banyak

digunakan dalam acara ritual dan banyak digunakan oleh
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komunitas agama hindu dalam melakukan sembahyang dan acara

keagamaan. Gambar aiq rampe bisa dilihat pada gambar di bawah

ini:

Aiq rampe yang digunakan dalam upacara pejenengan

Dalam proses Upacara Pejenengan aiq Rampe memiliki

makna untuk membersihkan Keris Pejenengan yang telah

dimandikan. Bukan hannya sekedar dibersihka saja, tetapi aiq

rampe menyucikan keris dari dari segala hal-hal jahat (bahle).

Karena keris dalam masyarakatnya diyakini sebagai penunggu dan

pelindung desa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Puq  Awar

(80 tahun) yang menjadi Inaq Mangku.

“Ye tepandiq siq aiq rampe adeqn saq bersi, adeqn sak
solah, adeqn sah beh nyedi roge reme sak araq leq dese
ne. Ye tepandiq siq kembang rampe ye mule tekadu lek
jaman laeq”
Terjamahan:
“keris dimandikan menggunakan air rampe supaya bersih,
supaya bagus, dan menghilangkan Penyakit yanga ada di
desa ini. Keris pejenengan dimandikan menggunakan
rampe sudah dari zaman dulu”.
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Selain itu aiq rampe diguakan untuk mengusir hal-hal jahat

yang ada di dalam rumah masyarakat. Air hasil pemandian keris ini

di bawa pulang dan dipercikkan di setiap sudut rumah. Seperti

pernyataan Puq  Awar (80 tahun):

“Aiq onos tebisoq semenoqang no tejauqn uleq takak
botol keq sadur. Ye siqn ketis bale adeqn nyedi roge
reme”.
Terjamahan:
“Air hasil pemandian keris itu dibawa yang diambil
menggunakan botol dan juga baskom. Itu dipercikkan di
rumah dengan tujuan mengusir petaka”.

Selain penangkal hal-hal yang jahat, masyarakat percaya

dengan meminum air hasil pemandian keris tersebut dapat

menyembuhkan dan menghindarkan mereka dari berbagai

penyakit. air tersebut digunakan dengan cara membasuhkan air

tersebut dan juga meminumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan

dari Puq  Awar dan Puq Suni (80 dan 60 tahun):

“Aiqn no tekadu besedarup, teinem tengendeng leq
neneq haq kuase kesehatan. Adeqn nyedi bahle kance
penyakit saq araq lek dalem awakt”.
Terjamahan:
“Airnya digunakan membasuh muka dan diminum.
Minta sama allah yang maha kuasa kesehatan dan
terhiindar dari hal-hal jahat dan penyakit yang ada di
dalam  tubuh”.
“piranan arak dengan sakit te leq langan lauq. Pas ne
taoq ite bekerap, beterusn endeng aiq sak bekarat no.
Eee uli jangke nane ne sehat”.
Terjamahan:
“Kemarin ada warga yang sakit diwilayah selatan,
setelah dia tahu acara bekerap akan dilaksanakan. Dia
meminta air hasil pemandian tersebut dan dia pun sehat
dengan meminum air tersebut”.

Dari pemaparan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa

makna aiq rampe yang dihadirkan dalam proses upacara

pejenengan adalah untuk membersihkan dan menyucikan keris

pejenengan.
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4.3.2 Tanda dan Makna “Kemenyan” Pada Upacara Pejenengan

Kemenyan adalah getah pohon yang memiliki aroma yang

khas yang disukai oleh mahluk kasat mata (jin) yang  biasanya

digunakan dalam acara ritual. Kemenyan juga disebut

Frankincense, Olibanum yang memiliki aroma yang menyengat,

tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama para penghayat

kebudayaan lokal. Sebuah benda berbentuk kristal keruh berwarna

coklat maupun putih yang biasa di bakar mengiringi ritual ritual

baik personal ataupun umum. Gambar  kemenyan dapat dilihat

pada gambar di bawah ini :

Kemenyan atau dupa

Dalam proses ritual pemandian keris pejenengan makna

kemenyan timbul sebagai wewangian untuk membangunkan keris

pejenengan. Aroma yang khas dari kemenyan tersebut dikatakan

sebagai alat atau syarat untuk membangunkan keris tersebut.

Seperti yang dikatakan informan Puq  Awar (80 tahun):

“lamun wah tesedut menyan no, beterust ucap salam. Ye
siqn tedodoq. Ambun no dengan bengy ngase”.
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Terjemahan:

“Kalau kemenyan sudah dibakar, selanjutnya kita
ucapkan salam. Kemenyan digunakan sebagai alat untuk
membangunkan kedua keris tersebut. Aroma dari
kemenyan itu yang membuat kedua keris tersebut
bangun”.

Selain untuk membangunkan ke dua keris tersebut.

Kemenyan juga digunakan sebagai alat untuk mengundang

mahluk kasat mata lainnya. Aroma itu dikatakan mampu

menembus langit dan mengundang para teman-teman dari kedua

keris tersebut. Seperti yang dikatakan informan Puq  Awar (80

tahun):

“Ambun menyan no taeq tooooo joq atas tembus joq
atas langit. Ambun no ye siqn ambuq dengan siq
batur-baturn saq lain. Ye siqt ngundang endah ambun
menyan no”.

Terjemahan:

“aroma dari kemenyan sampai ke atas bisa menembus
langit. Aroma kemenyanjuga digunakan untuk
mengundang teman-teman dari kedua keris oleh
teman-teman kedua keris itu”.

Seperti yang dijelaskan papuq Suni (60 tahun):

“Uli kamu dengan. Menyan kadun tedodok mamik no.
Ambun no ye bengy ngase. Mun ndeq narak menyan
no, berembe ntan jaq tedodok. Burungn senoh dengan
bekerap”.
Terjemahan:
“ kemenyan itu yang membuat ke 2 keris itu bangun,
aroma dari kemenyan ituyang membangunkan ke dua
keris tersebut. Kalu tidak ada kemenyan maka
Upacara Pejenengan tidak akan dilaksanakan”.

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

makna kemenyan dalam Upacara pejenengan sebagai alat untuk

membangunkan dan mengundang mahluk kasat mata lainnya

untuk datang menghadiri upacara tersebut.
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4.3.3 Tanda dan Makna “Dulang (Sesajen)” Pada Upacara

Pejenengan

Dulang merupakan sesajen yang biasanya ada pada acara-

acara adat maupun ritual. Dulang dalam tradisi-tradisi lombok

biasanya berupa sajian makanan yang disediakan untuk tamu.

Selain untuk tamu sesajen disediakan dalam acara ritual. Sesajen

biasanya dihadiran dan disapkan untuk mahluk halus (jin).

Gambar dulang yang digunakan dalam upacara pejenengan

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Dulang pada upacara pejenengan

Makna dulang pada proses upacara pejenengan ini adalah

sebagai persembahan untuk ke dua keris tersebut. Dulang

sediakan untuk kedua keris yang langsung ditaruhkan ke dalam

rumah tempat ke dua keris itu di tempatkan. Jika keris

pejenengan tersebut tidak mau menerima sesajen atau dulang

tersebut, maka setelah ditinggalkan beberapa saat sesajen

tersebut akan berserakan. Itu berarti ada yang kurang dalam

dulang yang dipersembahkan atau ada perlengkapan didalam
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dulang tersebut didapatkan dengan cara yang tidak diinginkan

(mencuri dan haram). Seperti yang dikatakan Suni (60 tahun):

“Amun ndeqn kanggoq ape saq tebengn no barehm
biliny bae semendak, uli behn kesangkur. Dait endah
lamun barang ndeq kenak ye buqn meno”.
Terjemahan:
“Kalau dia menolak sesajen yang dipersembahkan,
ditinggalkan sebentar saja sesajen atau dulangnya
sudah berserakan. Kalau sesajennya berserakan
terdapat isi dari sesajen didapatkan dengan cara tidak
benar”.

Dan yang jelaskan oleh papuq Awar kalu dulang untuk

kedua keris itu tidak disiapkan seperti yang diinginkannya maka

dulang itu akan berserakan. Penjelasan papuk Awar seperti pada

kutipan di bawah ini :

“Harusn tetolokang dulang, lamun ndek meden.
Lamun ndeq kenaq ntam jaq piaq dulang ndeq ne
kaggoqn. Behn begelanyat”.
Terjemahan:
“sesajen itu harus ada untuk keris pejenengan, kalau
tidak ada dulang ynag disediakan maka keris tersebut
akan membuat menggoda masyarakat atau
mangkunya. Dan kalau kalau dulang tidak diinginkan
oleh keris pejenengan, maka dulang tersebut akan
berserakan setelah ditinggalkan keluar”.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sesajen atau

dulang yang di sediakan untuk ke dua keris tersebut adalah

hidangan makan. Hidangan makanan itu seakan-akan dimakan

untuk dikonsumsi oleh keris pejenengan.

4.3.4 Tanda dan Makna “Jambeq” Pada Upacara Pejenengan

Jambeq  adalah sesajen ritual berupa daun sirih, beras dan rokok

dari kulit jagung kering yang diikat dengan benang berwana putih,

selawat, dan segumpal benang putih. Jambeq ini seringkali digunakan

oleh orang lombok dalam acara ritual. Namun didaerah lain
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menggunakan sebutan yang berbeda. Jambeq dikenal sebagai

perlengkapan ritual di daeran Narmada, terutama di desa Batu Kantar.

Lekoq lekes yang telah disebutkan sebagai isi dari jambeq adalah

daun sirih yang sudah digulung. Daun sirih yang telah digulung itu

terdiri dari kapur dan gambir yang kemudian digulung menggunakan

daun sirih yang sudah disiapkan. Selain digunakan dalam acara-acara

ritual  atau upacara adat, lekok lekes biasanya dikonsumsi oleh para

tetua yang ada di daerah lombok. bukan hanya orang tua saja, tetapi

ada beberapa orang yang masih muda mengkonsumsi lekok lekes

tersebut. Hal ini dipercaya untuk menguatkan gigi mereka. Kemudian

beras, rokok dari kulit jagung, selawat (uang) dan segumpal benang

putih dletakkan didalam sokan yang dibuat dari rotan. Untuk melihat

gambar jambeq dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Jambe yang digunakan pada upacara Pejenengan

Jambeq memiliki makna sebagai pelengkap upacara. Yang

dimana jambeq merupakan hal yang harus ada pada upacara

pejenengan. Seperti yang dikatakan Puq Awar (80 tahun) dan

Suni (60 tahun).
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“kembeqn ndeq araq lekoq lekesn. Laguq dengan leq
jaman laeq lekoq lekes tie ye doang tekadu. Uli maraq
misal kamu nane, mun ndeq araq lekoq lekes no uli
ndeqn noh araq dengan bekerap. Lekoq lekes no
tetoloqangn leq dalem bareh to”.
Terjemahan:
“Tidak apa-apa kalo  jambeqnya jambenya tidak ada.
Tapi itu digunakan sejak zaman dahulu. Seperi halnya
kamu s, kalau tidak ada jambeq acara bekerap tidak
dilakukan”.

“Uli saq tesediean pasn bekerap jaq hrus araq lekoq
lekesn. Mule ye ntan dengan toaq laeq dengan. Ndeqt
tao ndeq turutan”.
Terjemahan:
“yang disediakan ada upacara pejenengan adalah
Jambeq, itu perlengkapan yang harus ada. Perlengkapan
ini sudah digunakan oleh neneq moyang yang tidak
berani kita tidak sediakan”.

4.3.5 Tanda dan Makna “Beras Kuning” pada Upacara

Pejenengan

Secara sepintas setelah mendengar kata beras kuning

timbul gambaran nasi kuning tumpeng yang biasa dihadirkan

dalam acara selamatan. Tapi hal tersebut berbeda, beras kuning

merupakan beras yang di buat dari beras yang dicampur dengan

perasan sari kunyit sehingga berwarna kuning. Beras adalah

bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari kulitnya dengan

ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya

terlepas dari isinya. Selanjutnya Kunyit adalah termasuk salah

satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia

Tenggara. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa

Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik

sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga

kesehatan dan kecantikan.  Dalam upacara pejenengan beras
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kuning digunakan sebagai penuntun pejenengan atau penunjuk

jalan bagi pejenengan yang akan dibawa berkeliling kampung.

Selain itu beras kuning juga sebagai pembagian rizki untuk

hewan yang ada dilingkungan pejenengan. Gambar untuk beras

kuning bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Beras yang belum dicampur dengan sari kunyit

Kunyit yang digunakan untuk mewarnai beras

Beras yang sudah diwarnai dengan sari kunyit (beras kuning)
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Beras kuning pada upacara ini memiliki makna untuk

menuntun pejenengan untuk berkeliling desa. Beras kuning yang

telah disiapkan ditabur sebelum keris pejenengan dibawa keluar

untuk diarak berkeliling kampung. Beras kuning ditaburkan dari

rumah yang ditempati oleh kedua keris tersebut. Beras kuning

memiliki makna sebagai penunjuk jalan bagi kedua keris yang

dipimpin oleh inak mangku. Seperti yang dikatakan oleh Puq

Awar (80 tahun):

“beras kuning saq wah tesiepan no tesangkuran mulai
leq julun bale sampe luah. Beras kuning no ye siqn
turut dengan sendeqn man tejauk sugul sik
pengumbakn”.
Terjemahan:
“Beras kining yang sudah disiapkan ditaburkan di
depan rumah sampai di luar. Beras kuning itu sebagai
penunjuk jalan, sebelum keris dibawa keluar oleh
yang menggendong”.

Selain sebagai penujnuk jalan beras kuning memiliki

makna sebagai membagi rezeki pada hewan yang ada. Beras

kuning yang ditaburkan dimakan oleh hewan-hewan yang ada

pada wilayah tersebut. Dikatakan informan Puq  Awar (80

tahun):

“Saq tesangkuran no ye siqn kaken siq basong manok.
Ye teibaratan ye rezekin basong manok”.
Terjemahan:
“beras kuning yang ditaburkan dimakan ayam dan
anjing. Itu diibaratkan rizki untuk ayam dan anjing
tersebut”.

Dan yang dijelaskan papuq Suni (60 tahun):

“Beras kuning ye tesangkuran sik puq Awar. Ye siqn
tepejuluq sendeqnman teumbaq sugul. Kance endah
ye jari rizki basong manok jaq endah”.
Terjemahan:
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“beras kuning ditaburkan oleh papuq Awar. Beras
kuning yang ditaburkan ini sebagai awal kedua keris
dibawa keluar untuk diarak berkeliling desa. Dan juga
beras kuning yang ditaburkan itu sebagai rizki hewan
seperti ayam dan anjing.

4.3.6 Tanda dan Makna “Rondon (Mangkuk)” Pada Upacara

Pejenengan

Rondon adalah tempat atau mangkuk yang dibuat dari

dedaunan. Biasanya rondon dibuat dari daun pisang, daun anau

dan daun nangka. Ronon sering kali hadir dalam acara

keagamaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang ada

di Lombok. Rondon digunakan sebagai tempat untuk menaruh

makanan untuk sesajen nelung (tiga hari kematian), mituk

(tujuh hari kematian) dan nyiwak (sembilan hari kematian).

Selain digunakan dalam acara keagamaan, rondon juga

digunakan dalam acara khitanan, sunatan, begawe dan juga

upacara adat yang dilakukan. sesajen yang berisi rondon

dihidangkan sebagai pengganti tempat makanann seperti

mangkuk dan juga piring. Gambar rondon dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:
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Rondon dari daun nangka

Rondon dari daun pisang

Rondon dalam upacara pejenengan memiliki makna

sebagai tempat makanan yang di sediakan untuk keris

pejenengan.Rondon diibaratkan mangkuk suci yang digunakan

untuk meletakkan makanan. Dapat dilihat pada kutipan

penjelasan dari oleh Puq Awar ( 80 tahun) :

“Niniq bae kamu ndeq kadu rondon. Dengan rondon
saq tekadu no wah mule ye jari piringn. Ndeqn bau
tekaduan sak lainan. Tetehn ye laun mun ndeq
tekaduan rondon”.
Terjemahan:
“Tidak bisa kalau tidak menggunakan rondon. Rondon
itu sudah menjadi piring dalam sesajen, tidak bisa
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menggunakan yang lain. Kalau tidak menggunakan
rondon sesajen yang disediakan untuk keris
pejenengan bisa berserakan”.

Dan juga yang dikatakan Sunita (60 tahun):

“Saut sinatn kurang-kurang lamun ndeq kanggoqn.
Ndeqt bani jaq ndeq turutan. Bareh daitm noh
kesangkur. Rondon ye mule siqn tetakaqang”
terjemahan.
“dulang yang disediakan untuk kedua keris akan
berserakan kalau tidak diinginkan. tidak berani kalau
tidak dituruti, sesajennya bisa berantakan. Rondon
memang tempat menaruh makanannya”.

4.3.7 Tanda dan Makna “Peputek (Kain Putih)” Pada Upacara

Pejenengan

Kain putih atau (peputek) adalah kain dari rajutan benang

berwarna putih polos. Kain putih ini biasa digunakan untuk

membungkus jenazah. Selain itu kain putih juga digunakan

para peseni batik sebagai warna dasar untuk melukis karya-

karya batik. Kain putih yang dijadikan kain dasar ini juga

seringkali digunakan oleh komunitas agama hindu dalam acara

keagamaan maupun acara adat. Pada acara upacara pejenengan

kain putih digunakan untuk membungkus keris pejenengan.

Kain putih berukuran 1 meter. Gambar untuk kain putih bisa

dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar kain putih yang digunakan pada upacara pejenengan
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Kain putih dalam upacara pejenengan memiliki makna

pakaian putih sang pejenengan. Kain putih ini melambangkan

bahwa pejenengan adalah seorang mamik (haji).  Pakaian putih

ini juga menandakan kesucian pada pejenengan. Seperti yang

dikatakan Puq Awar (80 tahun):

“Ye jari mamik sementiak tie. Uli ucapt salam. Terust
engatnn bepakean puteq, becopong puteq”.
Terjemehan:
“keris pejenengan itu adalah seorang mamik (haji).
Kita ucapkan salam, dan kita lihat dia menggunakan
pakaian putih, menggunakan peci putih”.

Dan juga dikatakan oleh informan Suni (60 tahun):

“Kurang-kurang peputeqn ndeqn kanggoq mun ndeq
baru. Timaqn jaq ndeq wah tekadu peputeq no mun
ndeq tebelian ndeqn kanggoqy. Maraq ntan piran
wahn tebeng sik Imbar, ne wah kadu unin, ndeqk wah
kadun sejuak. Laguq uli past hak bungkusn now
maraqn saq terimit terus letak marak tokos-okos lek
tanak “.
Terjamahan:
Kadang-kadang kain putih yang kita sediakan tidak
diterima kalau kain putihnya tidak baru. Walaupun
kain putihnya tidak pernah digunakan kalau tidak
dibelikan keris itu tidak mau. Seperti dulu pernah
dikasi oleh Imbar, ini dah pakai dia bilang, kain ini
tidak pernah saya gunakan. Tapi pas dibungkus
ditinggalkan sebentar kainnya sudah seperti dicincang
dan diinjak-ijak di tanah”.

Dari penjelasan di atas maka kain putih memiliki

makna sebagai pakaian suci untuk sang keris pejenengan. Hal

ini dilihat dari penjelasan beberapa informan yang dimana

pejenengan tidak akan mau dikasi kain putihnya. Karena kain

putih yang diberikan tersebut mungkin pernah digunakan

untuk yang tidak-tidak atau menggunakan uang yang tidak

halal. Hal ini menandakan kain putih adalah kain.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik

kesimplan bahwa tada-tanda yang muncul pada Upacara Pejenengan memiliki

makna tertentu. Makna yang paling menonjol adalah bahwa air hasil

pemandian keris Pejenengan dapat meredam penyakit yang menimpa

masyarakat dan menjauhkan mereka dari bencana yang menimpa Desa

tersebut. Selain itu Upacara Pejenengan pada hakikatnya adalah suatu tradisi

yang dilakukan oleh masyarakat Batu Kantar Narmada yang bersifat magis

karena mencerminkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu oleh nenek

moyang, yang membentuk kesatuan dan saling melengkapi. Selain itu

upacara pejenengan memperlihatkan keserasian atau keselarasan manusia

dengan alam serta tuhannya.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis dapat sampaikan adalah bagaimana

memandang sebuah tradisi dalam masyarakat, sama seperti tradisi yang

dilakukan oleh Masyarakat Batu Kantar Narmada dan tradisi lainnya, jangan

terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menganggap tradisi tersebut

merupakan sebuah hal yang konyol. Dalam tradisi yang dilakukan atau yang

diyakini secara kasat mata tidak dapat dilihat menggap itu sebuah hal yang

sirik dan anggapan negatif lainnya, karena disetiap tradisi yang diwariskan

oleh nenek moyang pasti memiliki makna fositif dan memiliki manfaat bagi

generasi penerusnya dan juga terdapat pelajaran didalam tradisi tersebut.
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Selain itu, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan

tradisi Upacara pemandian keris pejenengan ini secara lebih luas. Selain itu

penelitian terhadap tradisi ini masih perlu diteliti dengan metode penelitian

dan kajian lainnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik untuk

melengkapi tulisan ini.
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