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ABSTRAK

Pembangunan pendidikan sementara ini, lebih fokus pada kecerdasan
intelektual (hard skill) daripada kecerdasan lainnya (sof skill).  Luthfiyah
Nurlaela dalam Srikit ( 2011: 35) menyatakan bahwa aspek karakter dalam
proses pembelajaran seringkali dikesampingkan. Karakter lebih sering dianggap
sebagai efek pengiring (nurturant effets) bukan efek pembelajaran (instructional
effect).

Kondisi ini cendrung menghasilkan insan-insan yang egoistis, superior dan
kurang humanities, sehingga mereka kurang berhasil dalam kehidupannya.
Pendidikan karakter yang merupakan soft skill, adalah proses tuntunan kepada
anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati,
pikir, raga serta rasa dan karsa. Karakter individu dimaknai sebagai hasil
keterpaduan antar olah hati, olah pikir, olah raga,  dan perpaduan olah rasa dan
karsa. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik memiliki karakter
yang baik, seperti jujur, bertanggungjawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli serta
kreatif.

Pendidikan karakter disesuaikan dengan budaya bangsa, yang
mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung  tinggi oleh seluruh agama, suku,
tradisi dan budaya. Ada 18 nilai karakter bangsa yang bersumber dari agama,
Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerjakeras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab.

Prosesnya tidak semata-mata dilakukan melalui serangkaian pendidikan
formal saja, tetapi juga melalui pembiasaan (habituasi) dalam kehidupan seperti
berceritra, melaksanakan tradisi-tradisi ritual yang telah diyakini oleh masyarakat
setempat,sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui tentang hal-hal yang benar
dan salah, akan tetapi dibiasakan mampu merasakan, menghayati nilai- nilai yang
terdapat dalam ceritra maupun tradisi-tradisi ritual yang dilaksanakan dalam
masyarakat, mulai dari dirinya sendiri, keluarga, sampai lingkungan yang lebih
luas (masyarakat).

Fenomena yang terjadi di Desa Pakraman Peninjoan, Peguyangan Kangin,
Kecamatan Denpasar Utara adalah adanya aktivitas masyarakat dalam sebuah
tradisi sebagai pelaksanaan ajaran agama Hindu yang dikenal dengan upacara
mebhawa. Upacara ini dilakukan dalam kaitannya dengan Upacara yadnya
kecuali upacara Rsi yadnya.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya
yaitu: (1) mengapa masyarakat Peninjoan melaksanakan upacara mebhawa ? (2)
apa fungsi upacara mebhawa dalam kaitannya dengan upacara yadnya di Desa
Peninjoan ?. (3) nilai-nilai pendidikan karakter apasajakah yang terdapat dalam
upacara mebhawa di Desa Peninjoan ?.

Dalam membedah permasalahan di atas,maka teori yang digunakan adalah
teori relegi, teori fungsional struktural dan teori nilai. Metode yang digunakan



dalam pengumpulan data adalah: observasi, wawancara, studi pustaka dan
dokumentasi. Sedangkan teknik  analisis datanya adalah deskritif kualitatif.

Hasil yang diproleh dari penelitian ini adalah:(1)Pelaksanaannya
berdasarkan kepercayaan masyarakat secara tulus ikhlas dan berdasarkan tradisi
yang masih kuat diyakini oleh masyarakatnya. (2) Fungsi Upacara Mebhawa
adalah fungsi sosial, fungsi religius, fungsi keharmonisan, dan fungsi pendidikan..
(3) Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Upacara Mebhawa adalah
nilai religius, nilai kejujuran, nilai kreatif, nilai disiplin, dan nilai persahabatan/
komunikatif.

Kata Kunci : pendidikan karakter, upacara mebhawa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan sementara ini, lebih fokus pada kecerdasan

intelektual (hard skill) daripada kecerdasan lainnya (sof skill).  Luthfiyah

Nurlaela dalam Srikit ( 2011: 35) menyatakan bahwa aspek karakter dalam

proses pembelajaran seringkali dikesampingkan. Karakter lebih sering dianggap

sebagai efek pengiring (nurturant effets) bukan efek pembelajaran (instructional

effect).

Kondisi ini cendrung menghasilkan insan-insan yang egoistis, superior dan

kurang humanities, sehingga mereka kurang berhasil dalam kehidupannya.

Pendidikan karakter yang merupakan soft skill, adalah proses tuntunan kepada

anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati,

pikir, raga serta rasa dn karsa. Karakter individu dimaknai sebagai hasil

keterpaduan antar olah hati, olah pikir, olah raga,  dsn perpaduan olah rasa dan

karsa. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik memiliki karakter

yang baik, seperti jujur, bertanggungjawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli serta

kreatif.

Pendidikan karakter disesuaikan dengan budaya bangsa, yang

mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung  tinggi oleh seluruh agama, suku,

tradisi dan budaya. Ada 18 nilai karakter bangsa yang bersumber dari agama,

Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religious, jujur, toleransi,



2

disiplin, kerjakeras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab.

Prosesnya tidak semata-mata dilakukan melalui serangkaian pendidikan

formal saja, tetapi juga melalui pembiasaan (habituasi) dalam kehidupan seperti

bercritra, melaksanakan tradisi-tradisi ritual yang telah diyakini oleh masyarakat

setempat, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui tentang hal-hal yang

benar dan salah, akan tetapi dibiasakan mampu merasakan, menghayati nilai- nilai

yang terdapat dalam ceritra maupun tradisi-tradisi ritual yang dilaksanakan dalam

masyarakat, mulai dari dirinya sendiri, keluarga, sampai lingkungan yang lebih

luas (masyarakat).

Pendidikan tidaklah diselenggarakan secara sui generi atau steril dan

terpisah dari konteks masyarakatnya. Lie (2005) menyatakan bahwa pendidikan

tidak terjadi di ruang hampa, melainkan ada dalam realita sosial yang selalu

berubah. Penyelenggaraan pendidikan selalu terkait dan terikat dengan aspek-

aspek kehidupan masyarakat. Semua aspek kehidupan merupakan faktor yang

mempengaruhi potret penyelenggaraan pendidikan di masyarakat. Dengan kata

lain, semua faktor tersebut menjadi pilar yang mendasari penyelenggaraan

pendidikan dalam suatu masyarakat.

Jika kita tilik fenomena pendidikan karakter saat ini, peran sosial

khususnya budaya merupakan salah satu sumber dalam pengembangan

pendidikan karakter di tanah air. Kebutuhan untuk membangun pendidikan yang

berlandaskan akar budaya bangsa sesungguhnya sudah dimulai semenjak kita
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berhasil mendirikan suatu negara. Dalam kaitan ini kearifan lokal yang

terkandung dalam sistem seluruh budaya daerah atau etnis yang sudah lama hidup

dan berkembang telah menjadi unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan

diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam nilai pendidikan. Posisi budaya yang

demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi

salah satu sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Melihat kenyataan saat ini, tidak bisa dipungkiri pula bahwa kesadaran

masyarakat  terhadap nilai-nilai budaya bangsa semakin hari semakin memudar.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sudah sepatutnya kembali kepada jati diri

mereka melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna

substantive kearifan lokal. Perlu dilakukan revitalisasi budaya lokal (kearifan

lokal) yang relevan untuk membangun pendidikan karakter. Hal ini disebabkan

oleh karena kearifan lokal di daerah pada gilirannya akan mampu mengantarkan

masyarakat untuk mencintai daerahnya. Kecintaan masyarakat pada daerahnya

akan mewujudkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah adalah kemampuan suatu

daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan warganya untuk menata diri sesuai

dengan konsep yang diyakini kebenarannya  dengan jiwa yang tangguh, serta

dengan cara memanfaatkan alam secara bijaksana.

Masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu dikenal sebagai

masyarakat yang taat dan patuh melaksanakan ajaran agama, seni dan budaya

berdasarkan tradisi-tradisi yang dimilikinya. Aktifitasnya dalam berbagai bentuk

selalu dilandasi dengan ajaran agama Hindu,  sehingga dikenal sebagai suatu
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masyarakat yang religius. Hal ini terlihat secara nyata dalam segala kegiatan atau

usaha mencapai tujuan hidupnya yang tidak pernah lepas dari tradisi dan upacara

agama yang dianutnya.

Dalam hal ini keberadaan agama Hindu di Bali ini sangat dipengaruhi oleh

ciri khas keragaman budaya yang sudah ada sejak leluhur masyarakat Bali itu ada

dan mulai menerapkan budaya-budaya yang sudah ada. Sehingga, perkembangan

budaya yang lambat laun menjadi sebuah kearifan lokal yang senantiasa

menyertai segala aktivitas dan bagian dari kehidupan bermasyarakat di Bali.

Fenomena yang terjadi di Desa Pakraman Peninjoan, Peguyangan Kangin,

Kecamatan Denpasar Utara adalah adanya aktivitas masyarakat dalam sebuah

tradisi sebagai pelaksanaan ajaran agama Hindu yang dikenal dengan upacara

mebhawa. Upacara ini dilakukan dalam kaitannya dengan Upacara yadnya

kecuali upacara Rsi yadnya.

. Upacara mebhawa sering dikaitkan dengan upacara yadnya, diungkap

secara mendalam merupakan suatu upacara ritual persembahan masyarakat

kepada Bhatara Hyang Guru (Sang Hyang Tri Murti) berupa sesaji sesuai tugas

dan fungsi Beliau untuk memberikan kharisma dan sinar suci dalam setiap

upacara yang dilakukan. Mebhawa/bhawa yang berarti kharisma di dalam

pelaksanaan upacara yadnya mempunyai keunikan tersendiri dari upacara yadnya

pada umumnya, yaitu dilihat dari keunikan sarana upakarannya dan waktu

pelaksanaannya. Disamping memiliki keunikan, juga terkandung nilai pendidikan

karakter. Upacara mebhawa dilaksanakan berdasarkan Catur Dresta yang diyakini

oleh masyarakat dari Kuna Dresta menjadi Desa Dresta yang sampai saat ini tetap
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ajeg dilaksanakan di Desa Pakraman Peninjoan, sekalipun belum tertulis di dalam

awig-awig dan peparem desa.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berkeinginan untuk menggali

lebih dalam mengenai pendidikan karakter yang terdapat dalam upacara

mebhawa dengan  judul “ Pendidikan Karakter dalam Upacara Mebhawa di Desa

Pakraman Peninjoan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa umat Hindu melaksanakan upacara mebhawa di Desa Pakraman

Peninjoan,?

2. Apakah fungsi upacara Mebhawa dalam upacara yadnya di Desa Pakraman

Peninjoan,?

3. Nilai- nilai pendidikan karakter apa sajakah yang terdapat dalam upacara

mebhawa di Desa Pakraman Peninjoan,?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan yang pasti dan sesuai dengan

sasaran penelitian, sebab keberhasilan suatu penelitian di tentukan oleh jelas

tidaknya tujuan itu sendiri. Demikian juga dengan penelitian yang peneliti sajikan

juga menpunyai tujuan yang mana tujuannya dapat di bagi dua yaitu tujuan umun

dan tujuan khusus.
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1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk menambah wawasan dibidang pengetahuan kearifan lokal yaitu

pendidikan karakter dalam upacara mebhawa,

2. Untuk dapat menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang diwujud

nyatakan dalam bentuk karya ilmiah, Sebagai pengamalan Tri Dharma

Perguruan Tinggi,

3. Untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa upacara

Mebhawa memiliki nilai  pendidikan karakter yang adiluhung dan

merupakan salah satu warisan budaya yang sedang digalakkan dalam

mencari jati diri bangsa dewasa ini..

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana umat Hindu memahami pendidikan karakter

dalam upacara mebhawa.

2. Untuk mengetahui fungsi upacara mebhawa dalam kaitannya dengan

Upacara yadnya.

3. Untuk mengetahui nilai- nilai pendidikan karakter dalam upacara

mebhawa di Desa Pakraman Peninjoan.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian sudah tentu penelitian harus mengetahui

manfaat dari hasil penelitian yang diperoleh dalam mengadakan suatu penelitian,

sehingga penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Manfaat dapat dijadikan

pedoman atau paling tidak dijadikan bahan acuan dalam penelitian lanjutan

mengenai pokok permasalahan yang sama. Adapun manfaat dari penelitian ini

terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis, yakni sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Adapun manfaat secara teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah iventarisasi hasil

penelitian akademis, terutama memberikan kontribusi bagi ilmu

pengetahuan keagamaan yang berhubungan dengan pendidikan karakter.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana untuk memberikan

deskripsi berkaitan dengan fenomena sosial yang berkembang di tengah-

tengah kehidupan beragama.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh peneliti lain

dalam mengkaji permasalahan lebih lanjut yang sejenis dengan penelitian

ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti berikut.
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1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat

Desa Pakraman Peninjoan, dalam melaksanakan pendidikan karakter.

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang ilmiah tentang nilai

pendidikan karakter dalam upacara mebhawa di Desa Pakraman

Peninjoan.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi umat Hindu dalam memberikan

gambaran tentang pendidikan karakter yang terdapat dalam berbagai

tradisi yang ada di masyarakat.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mengkaji pustaka-pustaka terdahulu yang dianggap

relevan dengan penelitian ini, dan dipakai sebagai bahan perbandingan karena

setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan memiliki keterkaitan dengan

penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinnya

pengulangan topik, bahasan penelitian yang sama. Untuk itu kajian pustaka

menjadi penting dipergunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara

penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang telah ada,

dan penulis dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi kendala yang muncul

pada penelitian berikutnya.

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan langkah-langkah peninjauan

terhadap kepustakaan dalam bentuk hasil penelitian maupun dari beberapa buku

untuk mendapatkan sumber-sumber yang jelas dan terkait dengan permasalahan

yang diangkat. Sumber data kepustakaan yang dipakai oleh peneliti akan dapat

bermanfaat sebagai pendukung atau pustaka pembanding, sehingga menunjukkan

perbedaan arah penelitian untuk menghindari kesamaan kajian dalam penelitian.

Kajian pustaka secara teoretis bertujuan untuk menyusun kerangka

konseptual dan teori yang akan di gunakan dalam penelitian. Sebaliknya memberi

kejelasan tentang keaslian penelitian, menunjukan posisinya diatara penelitian
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sejenis lainnya dalam penelitian ini akan dikaji beberupa dokumen, pendapat,

buku ataupun hasil penelitian sebagai bahan pembanding dalam penelitian.

Adapun yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Lestariani (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi Mebhawa

dalam Upacara Potong Gigi di Desa Pakraman Peninjoan, Desa Peguyangan

Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Dalam upacara mebhawa inti dan kesamaan

tujuan upacara ini adalah suatu permakluman dan permohonan kepada Bhatara

Hyang Guru dalam manifestasinya sebagai Siwa dan Dewa-Dewi penguasa

wilayah/desa (Kahyangan Tiga), lebih mengkhusus lagi kehadapan para Dewa

dimana tempat tinggal orang yang melaksanakan upacara tersebut. Memohon

semoga melalui prosesi (upacara) ini beliau selalu memberikan suatu

keselamatan/labdha karya keutamaan kepada seluruh keluarga yang akan

melaksanakan upacara yadnya (potong gigi maupun Ngenteg Linggih).

Perbedaannya terletak pada fokus kajianya yaitu kalau Lestariani memfokuskan

pada upacara potong gigi, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada

pendidikan karakter. Persamaan penelitian Lestariani dengan penelitian ini adalah

sama – sama mengambil topik mebhawa dalam lokasi yang sama. Kontribusi

penelitian Lestariani terhadap penelitian ini adalah memberikan informasi awal

dan data yang terkait dengan penelitian ini.

Putra Teguh (2013), dalam penelitiannya berjudul “Kearifan Lokal Tradisi

Mebahawa dalam Upacara Ngenteg Linggih di Desa Peguyangan Kangin,

Kecamatan Denpasar Utara. Inti kajiannya adalah struktur, fungsi dan makna

tradisi mebhawa dalam upacara ngenteg linggih. Persamaan penelitian Putra
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Teguh dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema mebhawa dalam

lokasi desa yang sama. Perbedaannya adalah Putra Teguh memfokuskan tradisi

mebhawa dalam upacara ngenteg linggih, sedangkan penelitian ini memfokuskan

pada pendidikan karakter. Kontribusi penelitian Putra Teguh terhadap penelitian

ini adalah memberikan gambaran awal dan informasi data yang relevan dengan

penelitian ini.

Utomo (2013), dalam tulisannya berjudul “Pendidkan Karakter Berbasis

Muatan Lokal Bahasa sastra” termuat dalam Tim Penyunting (2013),

menguraikan tentang model pembelajaran pendidikan karakter yang berbasis pada

muatan lokal dengan bersumber pada bahasa dan sastra lokal (tradisi lisan), yang

penekanannya bahwa perlu dilakukan agar karakter siswa pada setiap daerah tidak

tercerabut dari akar tradisinya yang penuh dengan kearifan lokal, upaya itu akan

dapat berhasil jika terdapat sinergi yang positif antara pemangku kepentingan di

daerah dan penyusun bahan muatan lokal termasuk akademisi. Tulisan ini sangat

bermanfaat terutama nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam tradisi lisan

sebagai muatan lokal.

Wisudariani (2013) dalam tulisanya berjudul “Nilai-Nilai Kearifan Lokal

sastra Bali sebagai Pilar pendidikan Karakter”, terdapat dalam Tim Penyunting

(2013), menguraikan tentang kearifan lokal bahasa Bali sebagai pilar pendidikan

karakter merupakan suatu nilai positif yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal

memiliki pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi

kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam
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menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Jadi kearifan

lokal telah menjadi tradisi fisik budaya dan secara turun temurun menjadi dasar

dalam membentuk karakteristik individu dan lingkungannya yang diwujudkan

dalam sebuah warisan budaya. Tulisan ini sangat bermanfaat terutama nilai

pendidikan karakter yang bermuara dari muatan lokal bahasa Bali, dimana

masyarakat lokal di lokasi penelitian juga berhasa Bali dan lingkungan

pendidikannya mendapatkan muatan lokal bahasa Bali.

2.2 Konsep

Penyusunan sebuah kerangka konsep pada umumnya para ahli

memulainya dengan mengidentifikasi kategori-kategori besar lalu antar kategori

itu dihubungkan satu dengan yang lain. Dalam perkembangannya kategori besar

itu dapat disederhanakan menjadi kategori yang lebih kecil dan memperlihatkan

adanya kaitan secara nasional dan logis yang membentuk semacam peta konsep

(Redana, 2006:96). Peneliti mencari konsep yang relevan dengan variabel-

variabel yang menjadi topik penelitian ini sehingga diperoleh pemahaman yang

komperhensif terhadap permasalahan yang dikemukakan berturut-turut tentang

(1). Pendidikan Karakter, dan (2). Upacara Mebhawa.

2.2.1.Pendidikan Karakter

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah suatu payung istilah

yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi

perkembangan personal. Beberapa area payung ini meliputi “penalaran
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moral/pengembangan kognitif”, “pembelajaran sosial, dan emosional”,

“pendidikan kebajikan moral”, “pendidkan keterampilan hidup”, “pendidikan

kesehatan”, “pencegahan kekerasan”, “resolosi konflik”, dan filsafat etik/moral”

(Latif, 2009:82). Seperti diindikasikan oleh ragam istilah yang berkaitan dengan

itu, pendidikan karakter bersifat luas dalam cakupan dan sulit untuk didefinisikan

secara tepat.

Pendidikan karakter menggarap berbagai aspek dari pendidikan moral,

pendidikan kewargaan, dan pengembangan karakter. Sifatnya yang multi –

faceted membuatnya menjadi konsep yang sulit untuk diberikan di sekolah.

Setiap komponen memberikan perbedaan tekanan tentang apa yang penting dan

apa yang semestinya diajarkan.

Pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang

menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari

kehidupan siswa. Sikap dan nilai dasar dari masyarakat diidentifikasikan dan

diteguhkan di sekolah dan komunitas. Pendidikan bersifat sarat nilai, karena

masyarakat menentukan apa-apa yang akan dan yang tidak akan diteladani.

Moral ditangkap (caught) bukan diajarkan (taught) dan kehidupan diruang kelas

penuh dengan makna moral yang membentuk karakter siswa dan perkembangan

moral (Ryan, 1996:75).

Pendidikan karakter harus bersifat multi level dan multi channel, karena

tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh sekolah. Pembentukan karakter perlu

keteladanan, perilaku nyata dalam setting kehidupan otentik, dan tidak bisa

dibangun secara instan. Oleh karena itu pendidikan karakter harus menjadi
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sebuah gerakan moral yang bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak dan jalur,

serta berlangsung dalam setting kehidupan alamiah. Namun yang harus dihindari

jangan sampai tersesat menjadi gerakan dan ajang politik yang pada akhirnya

hanya akan membentuk perilaku-perilaku formalistik-pragmatis yang

berorientasi kepada azas manfaat sesaat, yang justru akan semakin merusak

karakter dan martabat bangsa.

Jadi konsep pendidikan karakter dalam penelitian ini adalah sebuah

gerakan moral yang dilakukan di luar sekolah dalam bentuk keteladanan,

perilaku nyata yang diungkapkan dalam sebuah tradisi ritual dalam bentuk

simbolik yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai upacara mebhawa.

2.2.2. Upacara Mebhawa

Upacara Mebhawa merupakan istilah yang memilki arti kekuatan,

kharisma/sinar suci untuk mencapai kesempurnaan Labda Karya dengan dasar

Sradha dan Bhakti. Jadi upacara mebhawa merupakan ritual yang bertujuan

meberikan kekuatan dalam wujud kharisma/ sinar suci dari Tuhan kepada umat

manusia. Keyakinan ini membuat masyarakat merasa percaya dan yakin akan

kekuatan Ida Hyang Widhi Wasa dalam berbagai bentuk kehidupan di masyarakat

sebagai kegiatan keagamaan yang memiliki kekuatan spiritual (Taksu).

Mebhawa kalau diungkap secara mendalam merupakan suatu upacara

ritual yang mengandung ajaran-ajaran keagamaan serta mengandung makna

pendidikan moral yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,

baik oleh umat Hindu pada saat sekarang maupun umat Hindu pada generasi yang
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akan datang. Jika dikaitkan dengan upacara Panca Yajna, prosesi Mebhawa

merupakan upacara Dewa Yadnya, karena inti dari tujuan upacara ini adalah suatu

permakluman dan permohonan kepada Bhatara Hyang Guru dalam

manifestasinya Siwa dan Dewa-Dewi penguasa wilayah/desa (Kahyangan Tiga),

Melalui prosesi (upacara) ini Beliau selalu memberikan suatu wibawa atau sinar/

keutamaan kepada seluruh keluarga yang akan melaksanakan upacara yajna, serta

semoga selalu berada dalam pengawasan dan lindungan-Nya.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep upacara mebhawa dalam penelitian

ini adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat agar Tuhan Yang Maha Esa (

Ida hyang Widhi Wasa) selalu memberikan kekuatan atau kharisma/ taksu

(wibawa) kepada umat Hindu di Desa Peninjoan melalui berbagai upacara yadnya

kecuali Rsi Yadnya.

2.3 Teori

Teori adalah aturan yang menjelaskan proporsi atau seperangkat proporsi

yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri dari representasi

simbolik yaitu, (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian–

kejadian, (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-

hubungan, (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang

dimaksud untuk data yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan emperis

apapun secara langsung (iqbal, 2002).

Sugiyono (2007:81), menyatakan bahwa teori juga merupakan alur logika
atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang
disusun secara sistematis. Dimana secara umum, teori memiliki tiga fungsi yaitu
untuk menjelaskan, meramalkan dan kontrol suatu gejala.
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Berdasarkan pengertian teori menurut beberapa tokoh di atas dapat

disimpulkan bahwa landasan teori merupakan teori–teori  yang dijadikan alat atau

landasan untuk menjawab permasalahan yang diajukan sehingga jawaban yang

dihasilkan bersifat teoretis dan sistematis. Landasan teori dibutuhkan sebagai

pegangan-pegangan pokok secara umum. Landasan teori dalam tulisan ini

memuat uraian tentang penulisan yang ada hubungannya dengan penelitian yang

berjudul “Pendidikan karakter dalam Upacara Mebhawa di Desa Pakraman

Peninjoan, Peguyangan kangin, Kecamatan Denpasar Utara.

2.3.1 Teori Religi

Bila ditinjau secara mendalam unsur budaya yang disebut religi pada

hakekatnya begitu kompleks, namun demikian nampak adanya lima unsur religi

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu: 1) emosi keagamaan;

2) sistem kepercayaan; 3) umat penganut agama. Ketiga komponen di atas akan

dapat diuraikan seperti berikut ini.

1. Emosi

Emosi keagamaan adalah suatu getaran jiwa yang pada suatu saat dapat

menghinggapi seorang manusia. Getaran jiwa seperti itulah ada kalanya hanya

berlangsung beberapa detik saja. Emosi keagamaan itulah yang mendorong orang

berperilaku serba religi. Emosi keagamaan merupakan pendorong yang kuat.

Tumbuhnya tingkah laku yang serba keramat dan perilaku itu, dan sifat itu pada

akhirnya memperoleh nilai keramat.
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2. Sistem Keyakinan

Sistem suku bangsa di dunia termasuk Indonesia yang terdiri dan berbagai

macam suku, memiliki suatu sistem keyakinan tersebut merupakan cara pandang

manusia terhadap hal-hal yang di luar pemikiran nalar manusia dan juga tentang

sistem nilai serta norma agama.

Hal ini diungkapkan oleh seorang antropologi Indonesia, yakni
Koentjaraningrat (2005:203) dalam bukunya berjudul Pengantar Antropologi II
sebagai berikut: Dunia di luar batas akal manusia. Setiap manusia sadar bahwa
selain dunia yang fana ini, ada suatu alam dunia yang tidak tampak olehnya, dan
berada di luar batas akalnya. Dunia ini adalah itu adalah Supranatural atau dunia
alam gaib. Berbagai kebudayaan menganut kepercayaan bahwa dunia gaib dihuni
oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia
dengan cara-cara biasa, dan karena itu dunia gaib pada dasarnya ditakuti oleh
manusia, misalnya:

1. deva-deva yang baik maupun yang jahat;
2. makhluk-makhluk halus lainnya seperti roh para leluhur,   hantu,

dan lain-lainnya, yang bersifat baik atau jahat dan
3. kekuatan sakti yang dapat bermanfaat bagi manusia maupun yang

dapat membawa bencana.

Sistem keyakinan tersebut dalam setiap suku bangsa dan agama biasanya

terkandung dalam sastra-sastra suci baik yang tertulis maupun lisan.Bentuk

kesusastraan suci yang memuat hal tersebut biasanya berupa ajaran doktrin,

tapsiran serta mengurainya dan juga dongeng-dongeng suci serta mitologi.

3. Umat beragama

Berdasarkan uraian di atas, maka beragama yang dimaksud adalah umat

Hindu di Desa Pakraman Peninjoan memiliki keyakinan. Sistem keyakinan

agama Hindu terdapat di dalam Kitab Suci Weda dan Purana-Purana, dirumuskan

menjadi lima keyakinan atau disebut Panca Sradha, yaitu 1)Percaya adanya

Tuhan Yang Maha Esa; 2) Percaya dengan adanya Atman 3) Percaya akan hukum
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Karma Pala; 4) Percaya adanya Punarbhawa; dan 5) Percaya akan adanya

Moksa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Panca Sradha adalah

rumusan dan sistem-sistem keyakinan dalam ajaran agama Hindu, yang oleh

tokoh-tokoh Hindu dimaksudkan agar masyarakat Hindu lebih mudah

mempelajari, memahami dan selanjutnya melaksanakan.

Teori ini sangat relevan dalam membedah rumusan masalah yang pertama

yaitu mengapa masyarakat Desa Pakraman Peninjoan melaksanakan upacara

mebhawa dalam setiap upacara yadnya kecuali Rsi Yadnya.

2.3.2 Teori Fungsional Struktural

Teori fungsional struktural digunakan untuk mengkaji masalah fungsi

upacara Mebhawa dalam Upacara yadnya di Desa Pakraman Peninjoan..

Pengertian struktural pada pengkajian penelitian ini berarti bahwa suatu kearifan

lokal atau peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat menjadi suatu acuan

pelaksanaan sebuah keyakinan dan bhakti dari umat Hindu karena terdapat

bagian-bagian yang terkonsep atau terstruktur dalam pelaksanaan keseluruhannya.

Menurut Jean Peaget (dalam Hawkes, 1978) menyebutkan strukturalisme

mengandung tiga hal pokok. Pertama,gagasan keseluruhan (wholness), dalam arti

bagian-bagian atau unsur-unsurnya menyesuaikan diri dengan seperangkat kaedah

intrinsik yang menentukan baik keseluruhan struktur maupun bagian-bagiannya.

Kedua, gagasan transformasi (transformation), struktur itu menyanggupi prosedur

transformasi yang terus-menerus memungkinkan pembentukan bahan-bahan baru.
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Ketiga, gagasan keteraturan yang mandiri (self regulation) yaitu tidak

memerlukan hal-hal diluar dirinya untuk mempertahankan prosedur

transformasinya, struktur itu otonom terhadap rujukan sistem lain.

Ratna (2004:76), mengatakan bahwa dalam struktural konsep fungsi
memegang peranan penting. Artinya, unsur-unsur sebagai ciri khas teori tersebut
dapat berperanan secara maksimal semata-mata dengan fungsi, yaitu dalam
rangka menunjukkan antara hubungan unsur-unsur yang terlibat.

Teori fungsional dalam melihat kebudayaan pengertiannya adalah bahwa

kebudayaan itu berwujud suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan dan sistem sosial yang terdiri dari aktifitas-aktifitas manusia-

manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain,

setiap saat mengikuti pola-pola tertentu berdasar adat, tata kelakuan, bersifat

konkret terjadi di sekeliling.

Sebuah kearifan lokal tidak hanya sebatas pelaksanaan saja, namun

memiliki fungsi penting dan berdasarkan filosofis bahwa melalui pelaksanaan

sebuah kearifan lokal umat Hindu memuja Ida Sang Hyang Widhi dengan

persembahan tertentu menurut kesepakatan sekelompok umat Hindu di suatu

tempat dan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan hari baik yang telah

ditentukan .

Teori ini sangat relevan dalam membedah rumusan masalah yang kedua

mengenai fungsi upacara Mebhawa sebagai pendidikan karakter dalam Upacara

yadnya di Desa Pakraman Peninjoan.
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2.3.3 Teori Nilai

Nilai menurut Louis O. Kattsof dalam Soemargono (2004:335)

mengandung beberapa makna: berarti berguna baik atau benar atau indah, objek

dari keinginan, mempunyai kualitas yang dapat mengakibatkan orang mengambil

sikap untuk “setuju” mempunyai sifat tertentu dalam berbagai tanggapan atas

sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai

tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, nilai merupakan kualitas emperis

yang tidak dapat didefinisikan, nilai sebagai objek suatu kepentingan dan nilai

sebagai suatu esensi serta hubungan antara sarana dengan tujuan yang ingin

dicapai.

Lebih lanjut bahwa nilai mengandung dua unsur yakni mengkaji kebaikan

(kesusilaan) dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama, yang

perlu di indahkan (Poerwardarminta, 1986:96). Pendapat lain Koentjaraningrat

menyatakan nilai diartikan suatu hal yang berisikan ide-ide yang mengonsepkan

hal-hal yang penting, berharga dalam kehidupan masyarakat.

Teori nilai merupakan nama aksiologi untuk bidang filsafat yang

menyelidiki hakekat nilai dan evaluasi (piiran, pandangan, tentang nilai). Pada

umumnya teori-teori nilai dapat dibagi ke dalam teori yang menggabungkan nilai

dengan minat atau kepentingan dan mengendalikan nilai-nilai mempunyai segi

obyektif dan dikenal oleh intuisi. Tetapi ada perbedaan lain yang meluas kerangka

pembagian di atas. Tergantung pada teori nilai-nilai dipandang sebagai kognitif
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atau non kognitif atau subjektif, absolute atau relative, natural atau non natural,

essensialistik atau eksistensialistik, dan dapat dibenarkan atau tidak dapat

dibenarkan.

Terkait dengan penelitian ini teori nilai digunakan dalam mengkaji

rumusan masalah ke tiga yaitu nilai-nilai pendidikan karakter dalam upacara

mebhawa di Desa Pakraman Peninjoan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan alat yang mutlak digunakan dalam suatu penelitian

bidang pengetahuan, mengingat demikian pentingnya arti metode seorang penulis

atau peneliti tidak akan dapat memecahkan masalah-masalah tertentu. Karena itu,

keberhasilan tulisan ilmiah adalah karena menggunakan metode yang baik.

Dapatlah dikatakan bahwa metodologi berarti jalan yang harus dilalui untuk

menvapai suatu tujuan. Adapun proses atau tahapan-tahapan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut. 1) jenis dan pendekatan penelitian, 2) lokasi, 3) objek dan

subjek penelitian, 4) teknik penentuan Informan, 5) metode pengumpulan data dan

6) metode analisis data.

Berdasarkan narasi di atas, metode adalah strategi, cara atau jalan yang

harus dilewati dalam fungsinnya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Parson (dalam Iqbal, 2002), menjelaskan bahwa penelitian adalah

pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian yang

dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif,

yaitu suatu strategi penelitian yang menghasilkan data atau keterangan yang dapat
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mendeskripsikan realitas sosial dan peristiwa-peristiwa yang terkait dalam

kehidupan masyarakat. Proses penelitian ini bersifat siklus, bukan linier seperti

pada penelitian kuantitatif (Sugiyono, 1992).

Taylor dan Bogdan (dalam Moleong 2002:3) dalam bukunya Metodologi
Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa penelitian ini lebih banyak membutuhkan
data-data yang berbentuk rangkaian kata-kata bukan angka-angka. Prosedur
penelitian ini menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis, lisan dan
prilaku orang-orang yang dapat diamati, oleh karena itu penelitian ini disebut
sebagai penelitian kualitatif.

Hamidi (2004), menjelaskan bahwa penelitian dapat digolongkan kedalam

beberapa jenis, dalam bagian ini jenis penelitian yang akan digunakan oleh

penulis adalah penelitian sosial, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

mewawancarai sejumlah orang hingga terungkap ide atau keinginan di balik

pernyataan dan aktivitas mereka. Penelitian dengan melakukan pendekatan

kualitatif melakukan aktifitasnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan, informasi

atau cerita rinci subjek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan atau informasi

diperoleh melalui wawancara dan pengamatan tersebut akan dibentuk secara

mendetail, termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Hadi (1994), menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian yang

akurat dilakukan metode pendekatan yang tepat. Dalam melakukan penelitian

penulis menggunakan metode penelitian empiris (empirical). Metode empiris

adalah suatu cara pendekatan dimana permasalahan yang berkembang memang

sudah ada secara wajar. Penelitian ini hanya melakukan pengamatan yang ada di

Desa Pakraman Peninjoan yang terjadi secara wajar dan tidak membuat atau
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menimbulkan fenomena yang berlebihan dalam artian gejala-gejala baru yang

ditimbulkan dari dampak penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Moleong (2001), menjelaskan lokasi penelitian adalah objek atau tempat

untuk melakukan penelitian dan merupakan daerah yang dapat memberikan

informasi yang dikehendaki. Penentuan lokasi sangatlah penting dalam sebuah

penelitian agar tidak melebarnya permasalahan yang akan dibahas. Pada

umumnya penentuan lokasi penelitian adalah untuk mengetahui keterbatasan dan

praktis, seperti: waktu, biaya dan tenaga.

Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Pakraman Peninjoan, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar. Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan

bahwa masyarakat Peninjoan masih menjalankan Upacara Mebhawa yang sampai

sekarang masih tetap dilaksanakan secara turun-temurun yang merupakan warisan

leluhur dan tidak terjadi transpormasi pengaruh dari luar. Berdasarkan konsep

mebhawa di atas tersirat makna nilai pendidikan karakter yang sampai sekarang

belum pernah terungkap dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan di desa

tersebut.
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3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah setiap gejala atau peristiwa yang akan diteliti,

apakah itu alam (Natural fenomena), maupau gejala kehidupan (Efek fenomena)

(Hamidi, 2004). Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah gejala yang terjadi

dalam Upacara Mebhawa menampakkan adanya nilai-nilai pendidikan karakter

yang bernuansa religius sebagai bentuk kearifan lokal di Desa Pakraman

Peninjoan, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sedangkan subjek

penelitian menurut Muhajir (1990:34), menjelaskan subjek penelitian adalah

individu-individu yang akan diwawancarai dalam melakukan penelitian, untuk

mendapatkan data yang valid/dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jadi

subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar

tempat penelitian terutama umat Hindu di Desa Pakraman Peninjoan, Kecamatan

Denpasar Utara Kota Denpasar.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal

dapat berupa pengetahuan atau anggapan. Sebelum digunakan akan memudahkan

dalam proses analisis data, data itu perlu dikelompokkan terlebih dahulu (Bugin,

2001).

3.4.1 Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

Data kualitatif  berupa ungkapan pernyataan atau narasi yang merupan hasil
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wawncara dengan informan yang terkait dengan upacara mebhawa di Desa

Pakraman Peninjaoan, sedangkan data kuantitatif adalah data dalam bentuk satuan

angka digunakan sebagai pendukung pernyataan atau narasi dan bukan sebagai

alat analisis seperti tabel jumlah penduduk yang beragama Hindu.

3.4.2 Sumber data

“Data Primer” adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di

lapangan (interview). Data primer juga disebut data asli. Menurut Burhan Bungin

(2001), data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama. Oleh karena

itu, data yang bersifat primer terkait dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh berasal dari sumber pertama melalui wawancara langsung dengan para

informan yang ada di Desa Pakraman Peninjoan, seperti, pemangku pura, bendesa

adat, pemuka agama (pasraman), serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui

Upacara Mebhawa tersebut.

“Data sekunder” adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari

sumber-sumber yang lain (Moleong, 2001). Data sekunder dalam penelitian

tentang Upacara Mebhawa ini diperoleh dari kajian pustaka, dokumentasi, hasil

penelitian, artikel, serta sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang individu-individu sebagai pelaku yaitu orang yang

mengetahui dan terlibat langsung sebagai aktor atau pelaku yang menentukan

berhasil tidaknya penelitian yang dilakukan.
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Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan Purposive

Sampling. Tehnik ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan

kapasitasnya dalam memberikan informasi, memberikan data sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh peneliti sehingga tujuan peneliti dapat tercapai. Informan

dipilih yang memiliki pengetahuan tentang topik penelitian. Jumlah informan

yang diwawancarai dalam penelitian akan dihentikan setelah terjadi pengulangan

jawaban atau kejenuhan jawaban atas pertanyaan yang sama, sehingga tidak

terdapat informan baru lagi (Moleong, 2001).

Dalam penelitian ini dipilih beberapa informan yang dipandang memiliki

pengetahuan tentang Upacara Mebhawa. Informan dalam penelitian ini adalah

warga Desa Pakraman Peninjoan, Kecamatan Denpasar Utara. Adapun warga

atau masyarakat yang beragama Hindu yaitu Pemuka Agama, Tukang Banten,

Pemangku Desa, Bendesa Adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui

tentang Upacara Mebhawa, kearifan lokal tentang nilai pendidikan karakter yang

terkandung dalam Upacara Mebhawa di Desa Pakraman Peninjoan,  Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2006). Adapun teknik pengumpulan data



28

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kepustakaan,

dokumentasi, analisis data dan teknik pengecekan kesasihan data (cross check).

3.6.1 Observasi

Menurut Hadi (1990) dalam buku Metodelogi Research menyebutkan

bahwa “Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan

sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki”. Dalam arti yang luas observasi

sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Astrid Susanto (dalam Redana, 2006), menjelaskan ada dua cara yang

dapat dipergunakan dalam melakukan observasi di beberapa lokasi penelitian,

yaitu melalui observasi sistematik dan observasi partisipasi. Observasi sistematik

dilakukan dengan mengadakan pengamatan biasa, dengan melihat situasi dan

kondisi wilayah penelitian. Bersamaan dengan itu, diadakan pencatatan

seperlunya untuk mempersiapkan instrument penelitian yang diperlukan di

lapangan. Observasi partisipasi ini dilakukan pada beberapa lokasi penelitian

untuk lebih memahami masalah-masalah yang sedang diteliti.

Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data melalui

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi merupakan

pengamatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek

penelitian. Terkait dengan penelitian ini, teknik observasi yang digunakan dengan

cara mencari data langsung ke lapangan dalam kaitannya dengan Upacara

Mebhawa .
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3.6.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan

melengkapi kata-kata secara verbal (W. Gulo, 2002).

Menurut Mardalis (2004), menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang

yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara dipergunakan

oleh peneliti untuk menilai keadaan misalnya untuk mencari data tentang variabel

latar belakang sejarah terhadap sesuatu. Secara pisik interview dapat dibedakan

atas interview berstruktur dan interview tak berstruktur (Arikunto, 2002:132).

Bimo Walgito menyampaikan pandangannya wawancara adalah suatu cara

untuk menyampaikan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang

diberikan secara lisan (Bimo Walgito, 1974:20). Wawancara adalah percakapan

langsung antara pewaancara degan yang diwawancarai. Walaupun sebagai teknik

untuk mendapatkan data, keterangan-keterangan, pendirian tentang pokok

masalah sehingga hasil yang didapatkan mencakup keseluruhan. Sedangkan

wawancara mendalam dilakukan terhadap informan tertentu, yaitu wawancara

terhadap orang-orang yang dianggap tahu dan menguasai permasalahan yang

hendak diteliti. Untuk mengarahkan kegiatan wawancara dipergunakan pedoman

wawancara. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh

melalui observasi. Selain itu disebutkan pula bahwa metode wawancara/interview



30

adalah suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang bertujuan

untuk menunjang data observasi dalam pembahasan masalah.

Pedoman wawancara berguna untuk menghindari kehabisan bahan

pertanyaan. Wawancara akan lancar jika dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan

dengan sempurna, dan hal itu sangat tergantung pada isi pertanyaan, sedangkan isi

dari pertanyaan itu erat hubungannya dengan pengetahuan peneliti tentang isi

pokok wawancara (Koentjaraningrat, 1877:180). Wawancara mendalam dilakukan

terhadap beberapa informan yang sudah ditentukan dan dianggap memiliki

kompetensi dan memahami masalah peneliti.

3.6.3 Studi Kepustakaan

Studi  kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan cara mendalami,

mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam

kepustakaan (sumber bacaan buku-buku, referensi atau hasil penelitian lain) untuk

menunjang penelitian (Iqbal, 2002:80). Studi kepustakaan yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu dengan mencari dan membaca buku-buku yang berkaitan

dengan masalah dan mengutip bagian-bagian yang diperlukan sebagai data

sehingga dapat melengkapi penelitian ini.

3.6.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman, 2001:73). Dinyatakan pula

dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis
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(Arikunto, 2002;135) untuk mendapatkan data-data dari masalah yang telah

dirumuskan, maka dipergunakan pula teknik pengumpulan data dokumentasi.

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung

diajukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentsi. Berkaitan dengan

penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui monografi desa, photo-photo

dalam rangkaian upacara mebhawa.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan

dengan jalan mempergunakan suatu teknik analisa tertentu sehingga diperoleh

suatu data yang valid, sesuai dengan data yang dianalisa untuk teknik yang

digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Analisis menurut Patton (dalam

Moleong, 2001:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya

ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat ditafsirkan.

Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna pada analisis, menjelaskan

pola atau kategori dan mencari bubungan antara berbagai konsep. Hal ini

dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian untuk

selanjutnya dapat ditarik simpulan hasil penelitian.

Teknik analisis deskriptif adalah mengadakan suatu telah pada suatu gejala

yang bersifat objektif sesuai dengan data kepustakaan maupun di lapangan yang

menjadi objek penelitian, sehingga merupakan sebuah bentuk tulisan yang

bertalian dengan usaha melukiskan sebuah rincaian dari objek yang sedang

dibicarakan (Ndraha dalam Titib, 2003:5). Dengan demikian teknik deskriptif
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adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dengan cara

menggambarkan dalam uraian-uraian yang jelas, sehingga mungkin memperjelas

dan memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang diteliti dengan memusatkan

perhatian pada fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.

Teknik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi mengenai

pelaksanaan upacara. Sedangkan pendekatan kualitatif, menurut Huges

(1990:210) dianggap sebagai suatu pendekatan alternatif (terhadap penelitian

kualitatif konvensional yang positivistik) untuk biasa memahami fenomena sosial

menurut apa yang dipikirkan, diyakini dan dimengerti oleh para pelakunya.

Dengan pendekatan kualitatif ini penulis berharap dapat memahami pemikiran dan

peran pelaku partisan serta anggota masyarakat.

Pada pendekatan kualitatif ini analisis data dilakukan dengan cara

menghubungkan dan mentabulasikan berbagai temuan di lapangan, kemudian

diberi suatu interpretasi sesuai dengan kualitas data dan informasi yang ditemukan

sehingga akhirnya dapat disajikan laporan penelitian.

Babbie (1979:221-224), menyarankan dalam melakukan penelitian

beberapa hal untuk dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Analisa data dilakukan secara jalin-menjalin dengan proses

pengamatan.

2. Menemukan persamaan dan perbedaan berkenaan dengan fenomena

sosial yang diamati.

3. Membentuk klasifikasi fenomena sosial yang diamati.

4. Mengevaluasi secara teoretis untuk menghasilkan simpulan.
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Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan

ketajaman rasio dalam menganalisis data yang diperoleh dengan memadukan

logika deduksi dan induksi sehingga dapat diperoleh kesimpulan analisis.

Meskipun diawali dengan mengemukakan teori yang merupakan ciri penelitian

deduksi, namun dalam hal-hal tertentu juga penelitian ini menggunakan logika

karena meneliti dari bawah untuk memahami secara mendalam fenomena ritual

dalam kehidupan beragama di Desa Pakraman Peninjoan.

3.8 Teknik Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Artinya, data dan

informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan

diinterprestasikan sesuai kaidah ilmiah untuk selanjutnya dikaji dengan teori dan

metode yang relevan. Penyajian hasil dalam bentuk data deskriptif dari hasil

wawancara, sumber-sumber tertulis serta data pendukung lainnya yang

bermanfaat dengan  mendiskusikan serta memberikan penafsiran dan interpretasi.

Hasil dari penyajian analisis data kemudian diambil simpulan dan ferivikasi.

Simpulan yang mulanya bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan

bertambahnya data, maka simpulan itu lebih “grounded” verifikasi yang semula

singkat dengan mencari data baru, dapat pula diperdalam untuk mencari pola,

tema, hubungan, persamaan, atau hal-hal yang sering timbul untuk mencapai

“inter subjecvite consensus” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin

validitas atau “confirmability” dalam penelitian ini. Dalam pengambilan

kesimpulan, peneliti lebih memperhatikan aspek “corroboration” yang bertujuan
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bukan untuk mencocokkan apakah pengkajian pendidikan karakter ini telah akurat

atau merupakan refleksi yang benar tentang suatu keadaan di lapangan. Hal ini

bertujuan untuk membantu peneliti agar yakin bahwa temuan diperoleh telah

direfleksikan secara tepat sesuai kondisi di lapangan. Teknik triangulasi

digunakan seperti dilakukan dalam teknik dokumentasi sebagai teknik

pemeriksaan keabsahan data agar peneliti dapat mengontrol kualitas penelitian,

menghilangkan dugaan bahwa penelitian ini hanya didasarkan atas satu metode

atau satu sumber saja.
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BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pakraman Peninjoan

Desa Pakraman Peninjoan letaknya sangat strategis, karena berada dekat

dengan jantung Kota Denpasar bagian utara dan Kota Provinsi Bali. Letaknya

yang strategis itu menyebabkan Desa Pakraman Peninjoan tidak terlepas dari

berbagai pengaruh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Namun demikian

Kota Denpasar berupaya menjadikan kota sebagai kota budaya dalam rangka

mempertahankan khasanah budaya sebagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki

oleh berbagai komunitas yang ada di lingkungan Kota Denpasar.Terkait dengan

gambaran umum lokasi penelitian, maka akan diuraikan beberapa hal sebagai

berikut. (1) Lokasi Penelitian, (2) Sejarah desa,(3) Geografis desa, (4) Keadaan

Penduduk desa , (5) Matapencaharian Penduduk , (6) Pendidikan Masyarakat, (7)

Kegiatan Keagamaan, dan (8) Bidang Pemerintahan.

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pakraman Peninjoan, Peguyangan

Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Desa Pakraman Peninjoan merupakan salah

satu desa yang mulai berkembang di bidang perdagangan yaitu memiliki pasar

tradisional di Kota Denpasar. Peneliti memilih lokasi ini karena di Desa

Pakraman Peninjoan memiliki tradisi  dalam bentuk upacara mebhawa yang

konon oleh masyarakat setempat merupakan simbol kebijaksanaan sebagai
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anugrah Tuhan kepada umatnya. Simbol kebijaksanaan ini merupakan bentuk

pendidikan karakter yang diwariskan oleh para leluhurnya secara turun temurun

sampai saat ini. Hal inilah yang menyebabkan ketertarikan untuk meneliti. Selain

itu lokasi penelitian ini sangat dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga akan

menghemat biaya dan tenaga, namun tidak mengurangi kualitas dari penelitian ini.

4.1.2 Sejarah Desa Pakraman Peninjoan

Pada umumnya suatu daerah, khususnya di Bali memiliki sejarah tersendiri

dan sering nama daerah tersebut dihubungkan dengan sejarah yang tertulis dalam

Babad, Lontar, Prasasti dan lain sebagainya.

Desa pada mulannya adalah kumpulan kelompok manusia yang tinggal di

suatu tempat, kemudian kelompok-kelompok manusia tersebut membentuk

banjar/ dusun dan akhirnya  membentuk suatu masyarakat desa.

Mengenai asal-usul keberadaan Desa Pakraman Peninjoan yang didapat

melalui informasi pini sepuh desa (Werda desa dan Kerta desa), serta Babad

Dalem, begitu pula memperhatikan profil Desa Pakraman Peninjoan tahun 2010

yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mencari data terkait dengan

sejarah Desa Pakraman Peninjoan.

Menurut Babad Dalem tersebut, diceritakan mengenai perjalanan Ida

Dalem dari Gelgel (Batu Makelep) yang mengungsi dari desa ke desa hingga

akhirnya sampai di Desa Maentas yang sekarang bernama Dusun Bantas.

Dusun/desa Bantas adalah salah satu desa yang keberadaannya juga berada di

wilayah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Dari pinggiran
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Desa Bantas Ida Bethara Dalem Ninjo (mengamati) tempat yang bagus untuk

melakukan persembahyangan (menyatukan diri dengan Dewa Siwa). Kemudian

tempat itu bernama Ayu dan lama kelamaan menjadi Tukad Ayung (Sungai

Ayung).

Sebelum Ida Dalem menyatu dengan Bethara Siwa, Beliau berpesan dan

memberikan nasehat/petuah-petuah kepada rakyatnya dan seluruh sanak keluarga

untuk membangun suatu palinggih (kahyangan tiga) di Ninjo setelah Ida Dalem

Moksa. Tempat kahyangan tiga tersebut bernama Dalem Batu Ulu yang sampai

sekarang masih disungsung oleh Desa Pakraman Peninjoan.

Lama kelamaan dari kata Ninjo yang artinya mengawasi atau melihat

akhirnya sekarang menjadi Peninjoan. Inilah cerita singkat tentang sejarah

terbentuknya Desa Peninjoan, yang sekarang menjadi Desa Pakraman

Peninjoan.(Putra Teguh,2013:50)

4.1.3 Keadaan Geografis Desa Pakraman Peninjoan

Desa Pakraman Peninjoan adalah salah satu desa yang ada di wilayah

Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, yang berjarak +5 Km dari

Pusat Kota Denpasar. Sedangkan, letak geografisnya, Desa Pakraman Peninjoan

terletak pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut, dengan curah

hujan 1000-2500 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 35°C pada umunya

tergolong iklim tropis. Adapun batas-batas wilayah Desa Pakraman Peninjoan

adalah sebagai berikut.
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1. Di Sebelah Utara : Desa Pakraman Kedua;

2. Di Sebelah Barat : Desa Pakraman Peraupan;

3. Di Sebelah Selatan : Desa Pakraman Tonja; dan

4. Di Sebelah Timur : Desa Adat Saba-Penatih Puri.

Desa Pakraman Peninjoan terdiri atas tiga (3) Banjar adat, yakni Banjar

Peninjoan, Banjar Kayangan, dan Banjar Ambengan, dengan luas wilayah adalah

193,37 Ha, Keadaan geografis Desa Pakraman Peninjoan dapat dilihat

sebagaimana tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Keadaan Geografis

NO INDIKATOR JUMLAH

1. Perumahan 7,56 Ha

2. Tegalan 89,1 Ha

3. Sawah 41,02 Ha

4. Jalan 0,75 Ha

5. Parhyangan 55,00 Ha

Jumlah 193,37 Ha

Sumber : Data Geografis Desa Pakraman Peninjoan 2013

Dilihat dari bentang lahannya wilayah Desa Pakraman Peninjoan terdiri

atas lahan yang sebagian besar relatif persawahan hanya sedikit dataran yang tidak

begitu mempengaruhi keadaan iklim di lingkungan wilayah yang bersangkutan.

Dengan bentangan lahan persawahan yang luas mayoritas penduduk sebagai

petani, ini dapat mendukung kegiatan upacara Mebhawa agar tetap ajeg, karena

sumber pendapatan penduduk untuk melaksanakan upacara Mebhawa tersebut
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adalah dari hasil bertani dan akan tetap menetap selamanya di Desa Pakraman

Peninjoan.

4.1.4 Keadaan Penduduk Desa Pakraman Peninjoan

Penduduk sebagai salah satu sumber daya merupakan modal dasar

pembangunan yang pemanfaatannya diusahakan se-optimal mungkin. Namun

jumlah penduduk yang besar yang melebihi daya dukung lingkungan dan tidak

disertai dengan peningkatan kualitas dapat mengganggu fungsi lingkungan atau

ekosistem.

Penduduk Desa Pakraman Peninjoan berjumlah 1.737 orang dari 380

Kepala Keluarga, ini dapat dilihat dalam table 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO INDIKATOR
JUMLAH

TAHUN 2010 TAHUN 2013

1. Jumlah penduduk 1.557 Orang 1.737 Orang

2. Jumlah laki-laki 886  Orang 988 Orang

3. Jumlah perempuan 671 Orang 749  Orang

4. Jumlah Kepala Keluarga 316 KK 380 KK

Sumber : Data Kependudukan Desa Pakraman Peninjoan 2013

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, bahwa keseluruhan jumlah penduduk Desa

Pakraman Peninjoan, didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Dengan jumlah

penduduk laki-laki yang lebih banyak kontribusi terhadap pelaksanaan upacara

Mebhawa semakin meriah, karena pada dasarnya penduduk yang berjenis

kelamin laki-lakilah yang lebih banyak mengambil bagian dalam Upacara
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Mebhawa yang dilakukan oleh masyarakat Peninjoan itu. Hal ini terbukti

sebelum Upacara Mebhawa dilakukan para pengayah khususnya laki-laki datang

untuk ramai-ramai dan membuat persembahan berupa masakan khas Bali yaitu :

Lawar dan Sate sebagai persiapan persembahan,barulah pelaksaan Upacara

Mebhawa bisa dilaksanakan.

4.1.5 Matapencaharian Penduduk Desa Pakraman Peninjoan

Desa Pakraman Peninjoan memiliki berbagai jenis mata pencaharian,

mulai dari sektor pertanian, industri dan lain-lainnya yang secara umum dapat

mendukung kemajuan ekonomi Desa Pakraman Peninjoan tersebut.

Penduduk Desa Pakraman Peninjoan berjumlah 1.737 orang dari 380

Kepala Keluarga, dimana sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai

petani, disamping juga mengambil pekerjaan sambilan sebagai buruh/tukang

bangunan. Akan tetapi dengan keberadaan Pasar yang ada di wilayah Desa

Pakraman Peninjoan, banyak pula yang mengalih menjadi wirausaha

(berdagang), Ada pula yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Pakraman Peninjoan, kesemuanya

adalah pemeluk agama Hindu yang merupakan penduduk asli, walaupun

belakangan ini dari beberapa warga dinas juga ada yang ikut bergabung menjadi

warga/krama desa adat/pakraman.

Demikian pula semenjak berdirinya pasar desa yang merupakan salah satu

sumber dana desa yang cukup besar, juga dapat mempermudah warga desa

khususnya yang bergelut dalam bidang pertanian dan peternakan merasa tidak
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kesulitan di dalam memasarkan hasil panennya. Untuk kelancaran dan sistem

pola tanam yang baik, di bidang pertanian secara khusus dikelola oleh kelompok

tani yang bergabung ke dalam organisasi subak. Bukan saja di dalam pemasaran

hasil panen, pasar desa yang dikelola sepenuhnya oleh Desa Pakraman

Peninjoan, sangat membantu dalam pengadaan lapangan pekerjaan, dengan

demikian mengurangi jumlah pengangguran yang berada di desa khususnya di

Desa Pakraman Peninjoan. Di antaranya ada yang jadi juru parkir, tukang pungut

retribusi pedagang, satpam sampai tukang kebersihan pasar.

Dengan adanya pasar tradisional inilah yang menjadikan seluruh

masyarakat berkembang keadaan ekonominya dengan demikian dapat

mendukung pelaksanaan upacara mebhawa yang ada di Desa Peninjoan.

4.1.6 Pendidikan Masyarakat Desa Pakraman Peninjoan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pakraman Peninjoan dapat

mempengaruhi cara pandang dan perspektifnya terhadap kebhinekaan dan

toleransi antar umat beragama di Desa Pakraman Peninjoan. Tingkat pendidikan

masyarakat Desa Pakraman Peninjoan, Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar

Utara, hampir semua setara jenjang pendidikan 9th sehingga masyarakat lebih

saling toleransi terhadap sesama dalam bermasyarakat, memimpin desa maupun di

ruang lingkup banjar itu sendiri. Pendidikan dapat mendukung nilai karakter

masyarakat dan tidak mudahnya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif serta

perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.
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Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO INDIKATOR SUB JUMLAH PERKEM
INDIKATOR 2010 2013 BANGAN

1. Pendidikan usia 15
tahun keatas

1. Jumlah penduduk
buta huruf 50 orang 50 orang 0%

2. Jumlah penduduk
tidak tamat
SD/sederajat 0 orang 0 orang 0%

3. Jumlah penduduk
tamat SD/ sederajat

509 orang 504 orang -0,33%
4. Jumlah penduduk

SLTP/ sederajat
215 orang 268 orang 3,38%

5. Jumlah penduduk
tamat SLTA/
sederajat 500 orang 500 orang 0,09%

6. Jumlah penduduk
tamat D-l 184 orang 184 orang 0%

7. Jumlah penduduk
tamat D-2 84 orang 84 orang 0%

8. Jumlah penduduk
tamat D-3 keatas 20 orang 20 orang 0%

2. Wajib belajar 9 tahun
dan putus sekolah

1. Jumlah penduduk
usia7-15 tahun 115 orang 214 orang 5,17%

2. Jumlah penduduk
usia7-15 tahun
masih sekolah 100 orang 100 orang 5,17%

3. Jumlah penduduk
usia 7-15 tahun
putus sekolah

0 orang 0 orang 0%

3. Prasarana
Pendidikan

1. Jumlah SLTA/
sederajat 0 buah 0 buah 0%

2. Jumlah SLTP/
sederajat 0 buah 0 buah 0%

3. Jumlah SD/
sederajat 2 buah 2 buah 0%

4. Lembaga
pendidikan agama 0 buah 0 buah 0%

5. Lembaga
pendidikan 2 buah 2 buah 0%

Sumber: Data Tingkat Pendidikan Desa Pakraman Peninjoan 2013

Minat masyarakat Desa Pakraman Peninjoan untuk mengikuti pendidikan

cukup tinggi, hal ini terlihat dengan sedikitnya buta aksara dan angka pada lanjut

usia yang dituntaskan dengan adanya pendidikan luar sekolah. Pendidikan non

formal dan pendidikan luar sekolah (Pasraman) merupakan bagian dari



43

pendidikan nasional yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan di bidang

pendidikan khususnya bagi penduduk yang putus sekolah.

4.1.7 Penduduk dalam Kegiatan Keagamaan

Penduduk atau masyarakat Desa Pakraman Peninjoan yang mayoritas

adalah pemeluk agama Hindu. Selama ini kesadaran hidup beragama terasa masih

tinggi dan mantap, dengan keberadaan pasar desa yang bernama Pasar Agung

sangat membantu dalam proses kegiatan keagamaan khususnya dalam pendanaan.

Jika dahulu masyarakat desa biasanya setiap upacara (odalan) di Pura

Kahyangan Tiga masing-masing kepala keluarga mengeluarkan iuran (urunari).

Tetapi sistem itu tidak berlaku lagi. Walupun demikian masyarakat/krama Desa

Pakraman Peninjoan dalam kegiatan keagamaan tetap melaksanakan dengan

sistem gotong royong (ngayah). Di dalam pelaksanaan prosesi agama dilengkapi

dengan perangkat adat, rohaniwan, sekha gong, sekehe pesantian, ngelawang dan

tempat sembahyang demi terjaganya kelestaraian adat dan budaya Bali. Hal ini

dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Seka Kesenian

No. Nama Seka Lokasi
Jumlah

Anggota

1 Pesantian Santhi Gita Semara Kanthi Desa Pakraman 25 orang

2 Pasraman Anak-anak Eka Widya

Asrama Winangun

Desa Pakraman 50 orang

3 Sekehe Gong Dharma Sentana Br. Peninjoan 40 orang

4 Sekehe Ngelawang Sentana Gurnita Desa Pakraman 50 orang

Sumber: Data Sekha Kesenian Desa Pakraman Peninjoan 2013
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas, bahwa selain memiliki sebuah kearifan lokal

juga masyarakat Desa Pakraman Peninjoan sangat mendukung warisan budaya di

bidang kesenian, nampak sangat jelas kesenian yang dimiliki berupa seka gong,

persantian, pasraman anak-anak dan juga tradisi sakral yaitu ngelawang. Ini

membuktikan masyarakat Desa Pakraman Peninjoan masih melestarikan budaya

dan tradisi yang ada di Desa Pakraman Peninjoan.

Desa Pakraman Peninjoan, Peguyangan Kangin memiliki organisasi desa

pakraman yaitu terdiri atas: 1 orang bendesa, 1 orang sekretaris, dan 1 orang

bendahara yang dipilih dan dipercaya oleh krama desa untuk memimpin jalannya

roda pemerintahan desa pakraman dan tugas-tugas lainnya yang telah ditetapkan

bersama. Adapun keberadaan dari masing-masing pengurus ini adalah merupakan

perwakilan dari masing-masing Banjar Adat yang memiliki batas waktu atau

masa jabatan selama 3 tahun dan bisa dipilih lagi selama kinerja yang

bersangkutan dianggap mampu dan baik. Demi kelancaran tugas-tugas 3

pengurus tersebut dibantu juga oleh kelian-kelian Banjar khususnya setiap

mempersiapkan pelaksanaan pujawali (odalan) di Pura Kahyangan Tiga.

Berdasarkan wawancara dengan informan I Nyoman Suweca (Bendesa

Adat) sebagai berikut.

“ada tujuh orang pemangku yang secara khusus bertugas setiap
pelaksanaan kegiatan keagamaan atau pujawali di Pura Kahyangan Tiga.
Untuk kelancaran tugas-tugas jero pemangku ini juga dibantu oleh 3
sarati, dimana sarati-sarati ini juga merupakan perwakilan dari masing-
masing Banjar Adat. Jero Pemangku itu adalah Jero Pemangku Desa,
Jero Pemangku Dalem, Jero Pemangku Puseh, Jero Pemangku
Penghulu, Jero Pemangku Ratu Mas, Jero Pemangku Pemayun Dalem
sekaligus sebagai Jero Pemangku Melanting, dan Jero Pemangku
Kahyangan (Mrajapati)”. (Wawancara, 11 September 2014)
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Berdasrkan paparan infoman I Nyoman Suweca di atas, dapat dijelaskan

bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan terutama berkaitan dengan pujawali tetap

berjalan dngan lancer, karena dari perangkat pelaksana selalu siap dalam

mengambil tugasnya masing-masing, sehingga tidak pernah mengalami

hambatan. Selain upacara yang dilakukan di Pura Kahyangan Tiga, juga upacara

mebhawa itu dilaksanakan di tingkat keluarga. Pelaksanaan di tingkat keluarga

dipuput oleh pemangku yang yang ada di Desa Peninjoan selain pemangku

kahyangan tiga. Jadi kegiatan upacara itu tetap ajeg sampai saat ini.

Dalam kegiatan keagamaan, penduduk pendatang khususnya yang

menganut agama Hindu masih tetap terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pujawali

di kahyangan tiga dan pura sekitarnya bersama - sama dengan penduduk asli..

Sebagai yuran/biaya administrasi setiap bulannya penduduk pendatang (Banjar

Dinas) diwajibkan membayar yuran Rp 5.000,-per kepala keluarga yang dipungut

oleh masing-masing Banjar Adat bersangkutan yang sudah memiliki pembagian

wilayah masing-masing, dana tersebut sepenuhnya masuk ke dalam kas banjar

adat.

4.1.8 Bidang Pemerintahan

Pemerintahan di desa bisa berfungsi apabila ada aparatnya sebagai pelaku

managemen desa, prasarana pendukung, dana pendukung dan perencanaan

kegiatan serta pelaksanaan kegiatan. Bila dilihat dari segi aparat (personil) cukup

lengkap diantaranya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan kepala urusan



46

umum secara lengkap sehingga pelayanan masyarkat dapat dilaksanakan dengan

baik.

Dalam rangka kelancaran kegiatan pelayanan masyarakat di Desa Pakraman

Peninjoan didukung dengan Kantor Kepala Desa yang cukup representatif

dilengkapi dengan ruang pelayanan. Dapat dilihat dari bagan strukrur organisasi

pemerintahan desa pada bagan 4.1 di bawah ini.

Bagan 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA,

DESA PAKRAMAN PENINJOAN, PEGUYANGAN KANGIN,
KECAMATAN DENPASAR UTARA
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4.2 Pelaksanaan Upacara Mebhawa di Desa Pakraman Peninjoan

Berbicara tentang pelaksanaan upacara Mebhawa di Desa Pakraman

Peninjoan, adalah dilandasi oleh keyakinan (sradha) dan adat kebiasaan yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman Peninjoan secara turun-temurun

walaupun tradisi ini belum tercantum ke dalam aturan awig-awig ataupun

peparem desa namun harus dilaksanakan. Akan tetapi masyarakat tidak melihat

aturan itu, yang menjadi dasar adalah keyakinan dan rasa sujud dan bhakti

terhadap Bhatara Hyang Guru maupun Sang Hyang Tri Murti sebagai penguasa

wilayah Kahyangan Tiga yang senantiasa memberikan perlindungan dalam

kehidupan keluarga.

4.2.1 Kepercayaan Masyarakat Desa Pakraman Peninjoan.

Kepercayaan rakyat adalah ungkapan yang bersifat tahayul, tetapi sering

dijumpai betul-betul terjadi. Kejadian itu seperti nyata karena orang terlalu

mempercayainya, atau karena faktor kebetulan (faktor koinsidental).

Menurut informan Sentana Putra dalam wawancaranya menjelaskan

sebagai berikut.

“segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tentu ada latar belakangnya,
baik itu yang masih bisa dibuktikan dengan adanya prasasti, lontar
ataupun dengan adanya benda-benda bersejarah, bangunan kuno,
maupun sebuah mitologi Desa Pakraman Peninjoan, Peguyangan
Kangin, Kecamatan Denpasar Utara memiliki asal usul tersendiri.
Masyarakat sangat  percaya serta meyakini dengan didukung oleh
kenyataan warisan leluhur yang masih ajeg sampai sekarang ini.
Awalnya selain yang melatar belakangi sebuah keyakinan juga dikuatkan
dengan dasar Kuno Dresta yang sangat dipegang teguh warisan leluhur
itu hingga sekarang sampai ke desa dresta”. (wawancara 26 September
2014)
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Berdasarkan ungkapan informan di atas, bahwa dasar keyakinan (sradha)

dan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman Peninjoan

secara turun-temurun, walaupun upacara ini belum tercantum dalam aturan awig-

awig ataupun peparem desa, namun harus wajib dilakukan oleh krama desa.

Adanya ciri/tuntunan Beliau yang dibuktikan secara gaib, membuat hati

masyarakat menjadi tergugah untuk melaksanakan secara nyata dalam

serangkaian kegiatan upacara, yang akhirnya hasil nyata yang dilihat oleh

masyarakat Desa Pakraman Peninjoan adalah tidak adanya gangguan-gangguan

yang datang dari sekala dan niskala, sehingga menjadikan kepercayaan itu sebagai

tradisi sampai saat ini yang dikenal dengan nama Upacara Mebhawa (kekuatan

kharisma/sinar suci) untuk mencapai kesempurnaan Labda Karya dengan dasar

Sradha dan Bhakti.

Keyakinan ini membuat masyarakat merasa percaya dan yakin akan

kekuatan dan nama dari Upacara Mebhawa tersebut, sehingga masyarakat merasa

perlu menyucikan dan melestarikan sebagai kegiatan keagamaan yang memiliki

kekuatan spiritual (Taksu). Dari kepercayaan dan keyakinan itu, lalu

karma/masyarakat Desa Pakraman Peninjoan khususnya tidak berani menentang

dan melanggar dari apa yang dilakukan pendahulunya (leluhurnya), jika hal itu

dilanggar akan menyebabkan kegagalan dalam setiap upacara yadnya.

Terkait dengan hal di atas, merunut pandangan Hegel (dalam Sutrisno dkk,

2005) bahwa hakikat roh itu tidak terbatas, tidak terbatas itu yang disebut dengan

absolut mencakup segala-galanya. Sesuatu yang absolut tidak memiliki kualitas

atau determinasi tertentu, ia bukan sesuatu, bukan juga pengada (a being), karena
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bukan sesuatu maka yang absolut itu adalah ketiadaan. Ia tidak bisa

diimajinasikan atau dikonsepsikan, Ia adalah ketiadaan itu sendiri, yang absolut

itu bisa dipersepsikan bila ia mendeterminasikan diri (self determination) dengan

cara menegasi diri sendiri (self negation), dengan demikian yang tidak terbatas itu

rnenjadi terbatas.

Dikatakan pula bahwa agama memahami yang absolut dalam kesadaran

internal berupa feeling atau keyakinan dan kepercayaan. Namun disini yang

absolut tidak lagi hanya diimajinasikan, akan tetapi juga dipikirkan sehingga dapat

diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk, hal ini ditemukan sebagai pertemuan

antara seni dan filsafat, estetika juga dapat menjadi ungkapan sradha atau

perasaan keberagaman. Estetika itu berbentuk atau pegucapan perasaan manusia

mengenai keindahan, rasa keindahan itu kemudian menyatu dengan rasa religius.

Masih terkait dengan alasan melaksanakan upacara mebhawa, menurut

Roja dalam petikan wawancara berikut ini

“dasar keyakinan masyarakat salah satu cara mempertahankan upacara
Mebhawa adalah sebagai wujud persembahan rasa bhakti kepada Tuhan
Yang Maha Esa manisfestasi Siwa (Bhatara Hyang Guru)telah
melimpahkan kemakmuran. Untuk mewujudkan rasa bhakti, maka
manusia berusaha mempersembahkan apa yang terbaik yang merupakan
kasil karyanya. Dari rasa bhakti kepada Tuhan maka timbullah upakara
yang tiada lain hasil pekerjaan tangan dalam bentuk banten. Itulah
sebabnya di dalam menyampaikan rasa bakti kehadapan Beliau atas
keberhasilan dalam melakukan suatu bentuk upacara yadnya
dipersembahkan sesaji dan upacara yang disebut Mebhawa”.
.(wawancara 26 September 2014),

Berdasarkan wawancara dengan informan Roja di atas, maka sangat jelas

disebutkan bahwa dilaksanakannya Upacara Mebhawa dan bertahan sampai saat

ini dikarenakan atas dasar rasa dan landasan keyakinan umat yang sangat besar
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terhadap Bhatara Hyang. Keyakinan inilah umat Hindu menyampaikan rasa

syukur dan bhaktinya kehadapan Bhatara Hyang Guru sebagai pelindung dan

memberikan keselamatan, serta secara tidak langsung upacara ini menumbuhkan

keyakinan kepada generasi muda agar tetap dapat melestarikan nilai-nilai budaya

bangsa yang bersumber pada ajaran agama Hindu.

Tampak pula motif diadakannya suatu ritus berbeda satu sama lain,

sebagaimana pendapat Arnold van Genep dalam Agus (2005:97), bahwa ritus

dilakukan dengan motif meringankan krisis kehidupan (life crisis), seperti

memasuki periode dewasa, perkawinan, mati, sakit, dan lainnya.

4.2.2 Adat Kebiasaan

Dalam bermasyarakat suatu adat kebiasaan masyarakat timbul dari

bagaimana Catur Dresta dalam suatu wilayah pedesaan dimulai. Catur Dresta

yang bagiannya terdiri dari Kuno Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta dan Sastra

Dresta. Adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat khususnya masyarakat Desa

Pakraman Peninjoan dalam mempertahankan suatau kearifan lokal yang sudah

dimulai dari jaman kuno dresta dimana sedikit masyarakat yang melakukannya

dan yang sekarang berkembang menjadi desa dresta yang menjadikan

keseluruhan komponen masyarakat melaksanakan Upacara Mebhawa ini dengan

terbiasa dari tahun ke tahun.

Waktulah yang merubah semua menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa

Pakraman Peninjoan dalam menjaga dan melestarikan peningalan leluhur dalam

suatu rangkaian kegiatan suci terkait Upacara Mebhawa. Kearifan lokal
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masyarakat Desa Pakraman Peninjoan sebagai bagian dari kebudayaan Bali

memiliki bentuk yang sangat beragam. Keaneka ragaman bentuk kearifan lokal

masyarakat Desa Pakraman Peninjoan di antaranya adalah pendidikan karakter

yang terdapat dalam Upacara Mebhawa sebagai kegiatan mengawali upacara

yadnya yang ada di Desa Pakraman Peninjoan.

Pelaksanaan upacara Mebhawa di Desa Pakraman Peninjoan memilki

karakteristik tersendiri. Pelaksanaan upacara mebhawa mencakup : (1) Penataan

Upakara, (2) Waktu Pelaksanaan, (3) Tempat Upacara, dan (4) Yang Terlibat

Dalam Upacara Tersebut adalah sebagai berikut .

1) Penataan Upakara

Upakara berasal dari kata Upa dan Kara.

Upa artinya berhubungan dengan.

Kara artinya perbuatan/tangan.

Pada zaman dahulu para Rsi kita sudah mengetahui hal lampau, sekarang

dan yang akan datang dan beliau sudah menyadari pula bahwa umatnya tersebar

dimana-mana dan dalam keadaan/kemampuan yang berbeda-beda, tempat dan

waktu yang berbeda-beda pula, dimana hal ini lazim disebut dengan istilah "desa,

kala dan patra". Desa berarti tempat, kala berarti waktu, dimana keduanya ini

menyebabkan adanya kebudayaan yang berbeda-beda, dalam hal ini yang

dimaksud kebudayaan adalah "banten ".

"Patra" (keadaan) umat menyebabkan adanya tingkatan-tingkatan

upakara/upacara yaitu banten kecil, sederhana dan besar, yang dalam bahasa Bali

disebut "nista, madya, dan utama". Ketiga tingkatan ini dapat lagi dibagi-bagi
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menjadi : Nistaning nista, Madyaning nista dan Utamaning nista, demikian pula

selanjutnya.

Semua tingkat upacara/upakara bebantenan itu pada hakekatnya sama,

asalkan dilandasi oleh rasa cinta kasih, tulus ikhlas yang keluar dari hati yang suci

murni, seperti yang disebutkan dalam kitab Bhagawadgita IX, 26 sebagai berikut:

"Pattram puspam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhaktyupahrtam
asnami prayatatmanah "

Terjemahannya:
Barang siapa mempersembahkan sesuatu kepada-Ku, asal diikuti dengan
penyerahan diri yang tulus ikhlas dan suci murni, walaupun
persembahannya itu hanya berupa setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji
buah-buahan dan seteguk air, persembahannya itu Aku terima. (Pudja,
2005:239)

Upacara dan upakara (ritual), sebagai kerangka dasar yang ketiga dalam

agama Hindu, merupakan rangkain kegiatan umat dalam upaya berkomunikasi

dengan Brahman, Atman leluhur, Rsi, Manusia dan Alam. Ritual agama

diwujudkan dalam bentuk persembahan atau korban suci (yadnya), dan dihayati

sebagai manifestasi kongkret agama. Kelima korban suci tersebut dalam Hindu

disebut Panca Yajna.

Makna dari upakara menurut pandangan Hindu adalah pertama, sebagai

sarana untuk mencapai tujuan dan status hidup yang paling ideal dan tertinggi,

yakni Moksa. Kedua, sebagai bentuk ekspresi kesetiaan manusia untuk memenuhi

kewajiban melunasi hutang (Tri Rna) yangmerupakan tahap pendahuluan buat

kebahagiaan abadi. Ketiga, sebagai sarana upaya manusia untuk menebus dosa.
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Terkait dengan penataan Upacara Mebhawa, sebelum pelaksanaan

upacara dimulai terlebih dahulu diadakan penataan upakara, biasanya penataan

ini dibantu oleh sarati banten yang memang sudah berpengalaman dibidangnya.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Penataan Bentuk Persembahan Mebhawa

Sumber: Dokumen Teguh Putra. Tahun 2013

Pada gambar 4.1 di atas, terlihat jelas yang dinamakan nasi punjungan dan

sate bayuhan sebagai sarana persembahan yang utama dalam upacara mebhawa

Berdasarkan wawancara dengan informan Dani berikut ini.

“Penataan Upakara Mebhawa dibagi menjadi 2 bagian yaitu upakara
(banten) di ulu (depan) dan upakara (banten) di sor (teben). Pembagian ini
sudah menjadi tata cara yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai
sekarang ini dikarenakan memang seperti itu seharusnya penempatannya
dan tidak sembarangan penataan ini dapat dilakukan dan harus
disesuaikan dengan apa yang sudah diwariskan dan dipelajari oleh
bidangnya yaitu petugas banten di lingkungan desa. (wawancara, 26
Oktober 2014)

Memperhatikan narasi di atas, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para

sarati itu telah memiliki pedoman yang baku, sehingga lebih mudah dalam
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membuatnya, dan dapat dilakukan secara bersama –sama secara turun temurun.

Jadi tidak lagi harus bertanya – tanya ke tempat lain dan cukup melihat dokumen

yang tersimpan itu.

Apa yang disampaikan oleh informan Dani dapat dilihat pada terstruktur

dalam tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Sorohan/Banten Upacara Mebhawa

NO MUNGGAH DI UPAKARA/BANTEN

1. Banten di ulu(depan) daksina sarwa 5, 2 pejati,2 suci,
kawas 5 landing, nasi 5 punjung,
sate 10(katik), bayuhan 50 bayuh/10
landing, base lekesan (10lekes), dan
sayuran (jukut) 10 takir

2.
Upakara di teben (sor)

daksina rerenan, dan byakaon alit

Sumber: Dokumen Putra Teguh, Tahun 2013.

Semua upakara tersebut ditempatkan dalam satu meja atau satu bale.

Dengan pembagian ini dalam penataan upakara yang dibagi menjadi 2 yaitu

Banten di ulu (depan) terdiri dari daksina sarwa 5, 2 pejati, 2 suci, kawas 5

landing, nasi 5 punjung, sate 10 (katik), bayuhan 50 bayuh/10 landing, base

lekesan (10 lekes), dan sayuran (jukut) 10 takir, Upakara di teben (sor)/bawah

terdiri dari daksina rerenan dan byakaon alit. Sebenarnya tidak ada perbedaan

antara banten di ulu (depan) maupun di sor (bawah), ini hanya disesuaikan

dengan fungsi dari pada masing-masing banten itu sendiri. Dari beberapa sarana

upakara di atas upakara kawas adalah salah satu bagian yang sangat penting.
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Banten kawas memiliki arti philosofis yang sangat berarti serangkaian upakara

Upacara Mebhawa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2
Upakara (banten kawas)

Dokomen: Putra Teguh Tahun 20013

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, banten kawas yang berarti “awas” dimaknai

sebagai ada yang mengawasi jalannya Upacara Mebhawa itu sendiri. Mengawasi

dalam arti bahwa Bhatara Hyang Guru memberikan jalan yang terang dan jika

ada hal-hal yang menggangu jalannya Upacara Mebhawa maka ada yang

menghadang atau membentengi.

2) Waktu Pelaksanaan Upacara Mebhawa

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Hindu baik dalam melakukan

suatu upacara maupun pekerjaan pasti terikat oleh waktu. Penggunaan waktu

dalam hubungannya dengan Upacara Mebhawa dilaksanakan sesuai dengan

Upacara Yadnya besar dilakukan tidak semata-mata harus ditentukan dengan

baik-buruknya hari terlebih dahulu, karena Upacara Mebhawa tidak dapat

menentukan sendiri kapan upacara ini harus dilakukan, karena mempunyai
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keterkaitan erat di dalam Upacara yadnya yang utama. Hal ini dapat terlihat pada

foto 4.3 di bawah ini.

Gambar 4.3
Suasana waktu pelaksanaan Upacara Mebhawa

Masih Gelap (pukul 05.30) pagi hari.

Sumber: Dokomen Teguh Tahun 20013

Prosesi waktu yang terlihat pada gambar 4.3 di atas sangatlah

mencerminkan keunikan pada Upacara Mebhawa tersebut. Pelaksanaannya sesuai

dengan dewasa (ala ayuning dina) baik buruknya hari pada saat itulah Upacara

Mebhawa ikut menyertai. Namun tetap mempunyai keunikan tersendiri. Jika

dilihat dari waktu pelaksanaannya yang dilakukan pagi dini hari sebelum matahari

terbit, karena pada saat inilah masyarakat menyambut Sang Surya terbit sekaligus

menyambut Bhatara Hyang Guru dalam bentuk persembahan sesaji untuk ikut

menyaksikan jalannya Upacara yadnya yang dilakukan Masyarakat Desa

Pakraman Peninjoan.

3)Tempat Melaksanakan Upacara Mebhawa

Tempat upacara adalah tempat yang di khususkan dan disucikan yang

tidak sembarang orang boleh masuk.. Tempat upacara biasanya terletak di dalam
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rumah tangga, pura dimana seseorang dapat merasakan hal-hal yang memiliki

kesakralan tersendiri. Ini dapat dibuktikan dengan adanya getaran-getaran spiritual

yang dirasakan masyarakat yang akan melaksanakan upacara keagamaan sesuai

dengan tempat yang sudah ditentukan jauh-jauh hari. Dimanapun sesungguhnya

upacara dilakukan dengan ketentuan yang dilakukan oleh umat Hindu pada

umunya sudah tentu semua itu sudah menjadi desa dresta masing-masing

wilayah. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman

peninjoan yang memilih tempat utama Upacara Mebhawa dilakukan di

sanggah/mrajan masing-masing individu masyarakat.

Pelaksanaan Upacara Mebhawa disesuaikan dengan desa, kala, patra

(tempat, waktu dan keadaan). Pada umunya Upacara Mebhawa dilaksanakan di

Mrajan/tempat suci masing-masing individu masyarakat di sekitaran Desa

Pakraman Peninjoan. Bukti nyata dapat dilihat dalam foto 4.4 di bawah ini.

Gambar 4.4
Upacara Mebhawa yang dilakukan masyarakat

di sanggah/mrajan

Dokomen :Teguh Tahun 20013

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, bahwa Upacara Mebhawa dilakukan di

mrajan karena tempat itulah menjadi persembahan sesaji yang dihaturkan
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kehadapan Bhatara Hyang Guru yang berstana di Mrajan (sanggah), tidak

sembarangan tempat dapat dilakukannya Upacara mebhawa ini. Tempat yang

tepat diyakini masyarakat Desa Pakraman Peninjoan untuk memohon

keselamatan dan keberhasilan.

Setelah upakara ditata, maka pemangku sebagai pemuput upacara, baru

mulai melalukan pangastawa. Ini ditandai dengan sudah disiapkannya sarana

untuk pemuput pemangku oleh para serati banten agar pelaksanaan Upacara

Mebhawa berjalan dengan lancar. Pada umumnya yang menyelesaikan Upacara

Mebhawa ini adalah Pemangku Pemayun Dalem. Hal ini terlihat pada gambar 4.5

berikut.

Gambar 4.5
Pangastawa dilakukan oleh Jro Mangku

dalam Upacara Mebhawa

Sumber: Dokomen Teguh Tahun 20013

Gambar 4.5 di atas, seorang pemangku sedang memimpin upacara atau

muput upacara yang sedang berlangsung dan didampingi oleh para pengayah yang

sudah ditugaskan untuk klegiatan tersebut. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh

penuturan informan Sutama dalam wawancara berikut ini.
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“Pelaksanaan Upacara Mebhawa disesuaikan dengan desa, kala, patra
(tempat, waktu dan keadaan) yang dilakukan umat dalam melaksanakan
upacara yadnya. Pada umunya Upacara Mebhawa dilaksanakan di
Mrajan/tempat suci masing-masing individu masyarakat di sekitaran Desa
Pakraman Peninjoan. Berikut petikan mantra/puja pangastawa, yang
diucapkan Pemangku sebelum dan sesudah upacara berlangsung
berdasarkan” (wawancara,26 Oktober 2014).

Setelah prosesi upacara tersebut berakhir, unsur-unsur sesajian yang ada

dalam upakara di ulu tadi sedikit diambil dan ditaruh pada daksina rerenan yang

telah disiapkan, akhirnya upakara dilebar (berakhir), sesuai gambar 4.6 berikut.

Gambar 4.6
Daksina Rerenan Usai Prosesi Mebhawa sudah dilakukan

dan berikan kepada Pemangku yang memuput (menyelesaikan).

Sumber: Dokomen TeguhTahun 20013

Gambar 4.6 di atas, terlihat seperangkat Daksina rerenan yang sedang

dihaturkan kehadapaan Ida Bhatara yang melinggih atau berstana di tempat

[pemujaan sebagai suatu simbolis bahwa upacara tersebut sudah berakhir.

Menurut Informan Sutama dalam wawancara berikut.

“Rerenan artinya mereren atau berhenti dalam bahasa Indonesia.
Upacara Mebhawa pada prinsipnya merupakan upacara yang ditujukan
kehadapan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Tri Murti
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(Betahara Kahyangan Tiga / Puseh, Desa dan Dalem), karena sebelum
upacara ini dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan mendak tirta di
Pura Kahyangan Tiga, mernohon kehadapan Sang Hyang Tri Murti
semoga selalu memberikan anugrah-Nya sehingga pelaksanaan upacara
yadnya bisa berjalan lancar (Labda Karya”. (wawancara, 26 Oktober
2014).

Apa yang disampaikan oleh informan di atas, bahwa pelaksanaan

upacara mebhawa itu telah berkhir, yaitu dengan ditandai m,enghaturkan banten

rerenan sebagai tanda bahwa upacara tersebut sudah selesai.

4.3. Fungsi Upacara Mebhawa dalam Upacara Yadnya.

Simbol-simbol agama mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsireligius,

fungsi keharmonisan, fungsi ruwatan, dan fungsi pelestarian sosial budaya. Pada

hakekatnya setiap upacara berhubungan dengan sesuatu yang diyakini suci oleh

masyarakat. Kegiatan upacara merupakan pengulangan perasaan dan sikap yang

berguna untuk mendapatkan solidaritas kelompok dan pelaksanaan upacara juga

merupakan salah satu fungsi dalam bhubungan manmusia dengan Sang pencipta.

Fungsi upacara secara psikologis adalah meningkatkan keyakinan diri

dengan adanya perlindungan Tuhan kepada umat manusia sehai-hari. Upaya

membangun semangat baru yang dapat memicu kepercayaan kepada Sang

pencipta, sehingga menciptakan etos kerja yang tinggi. Seluruh sistem sosial

kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.  Adapun fungsi

upacara mebhawa dalam upacara yadnya adalah sebagai berikut.



61

4.3.1. Fungsi Sosial

Kehidupan sosial terkait dengan kemasyarakatan, "masyarakat" dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seluas-luasnya sebagai sejumlah

manusia yang terkait kebudayaan yang dianggap sama (Tim Penyusun, 2005:635)

Menurut informan Sentana Putra dalam petikan wawancara berikut ini.

“Pelaksanaan Upacara Mebhawa merupakan perwujudan rasa pengabdian
kepada sesama umat manusia atas keberhasilannya di keluarga ataupun di
masyarakat. Hal ini bisa terwujud melalui kerja sama yang luhur tanpa
adanya suatu rasa keterikatan. Sehingga dari hasil yadnya yang sempurna
dapat meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat”. (wawancara 26
September, 2014).

Berdasarkan narai di atas, bahwa pengabdian kepada Tuhan adalah

merupakan kewajiban bagi setiap manusia dalam hidupnya dan manusia akan

selalu mendapat keharmonisan diantara sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Talcott Parsons dalam Nasikun (2004:13), yang

menyatakan bahwa masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-

bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian antara umat

Hindu yang satu dengan umat umat Hindu yang lain aklan saling membantu

dalam mengabdikan dirinya dalam setiap kegiatan keagamaan.

Hal ini dipertegas oleh Soekanto sebagai berikut.

"konsep komuniti merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat setempat
yang memiliki wilayah dan adat setempat. Masyarakat setempat
menunjukan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu
wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu di mana faktor
interaksi yang lebih besar di antara anggotanya". Dengan demikian
interaksi inilah yang menyebabkan suatu adat, serta menampilan segala
sesuatu yang disebut dengan hasil budaya’. (soekanto dalam Yulianti dkk,
2003-31)
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Demikian juga Mauss dan Baucht (dalam Koentjaraningrat, 1980)

mengemukakan bahwa (1) gotong royong dalam kegiatan keagamaan, merupakan

suatu kewajiban sebagai umat beragama dengan pengerahan tenaga yang bersifat

membantu yang dihubungkan dengan konsep berbakti kepada Tuhan, (2) gotong

royong dalam kegiatan adat dihubungkan dengan konsep Bhakti, (3) gotong

royong dalam kegiatan sementara bersifat gotong royong antara orang perorangan.

Solidaritas sosial dari suatu masyarakat dapat mengedor dan dapat menjadi

intensif lagi menurut musim sehingga diperlukan usaha-usaha mengintensifkan

kembali solidaritas sosial tersebut. Salah satu kekuatan penting untuk

mengintensifkan kembali solidaritas sosial adalah melalui sentiment keagamaan

yang diintensifkan kembali oleh upacara.

4.3.2. Fungsi Religius

Manusia hidup di dunia ini menerima berbagai macam kesan, pendapat

atau rangsangan dari alam atau dari manusia lain. Kesan, pendapat atau

rangsangan itu banyak yang konttradiktif satu sama lain. Dalam mencerna segala

macam rangsangan dan kesan yang datang dari luar itu, sejak kecil manusia telah

diberi modal berupa pegangan, kepastian, prinsip-prinsip dasar, atau keyakinan

hidup oleh orang tua dan masyarakatnya. Modal dasar yang berikan itu dapat

berupa pandangan filosofis, nilai-nilai  budaya, atau kepercayaan religius.

Sebagai prinsip dan pegangan hidup, kepercayaan religius diyakini sebagai

kebenaran mutlak. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan Sentana Putra

dalam wawancara berikut ini.
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“fungsi Upacara Mebhawa dari segi relegi/keagamaan adalah sebagai
persembahan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan-Nya
telah memberikan sinar suci melalui perwujudan sebagai Bhatara Hyang
Guru.Untuk mewujudkan rasa bakti, maka manusia berusaha
mempersembahkan apa yang terbaik yang merupakan kasil karyanya. Dari
rasa bakti kepada Tuhan maka timbullah upakara yang tiada lain hasil
pekerjaan tangan dalam bentuk banten. Itulah sebabnya didalam manusia
menyampaikan rasa baktinya kehadapan Beliau atas keberhasilan yadnya
diwujudkan dalam bentuk persembahan terlebih dahulu yaitu Upacara
Mebhawa”. (wawancara, 26 Oktober 2014)

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa pelaksanaan upacara mebhawa

adalah sebagai salah satu perwujudan rasa pengabdian terhadap Ida Sang Hyang

Widhi Wasa. Selain itu  juga, kita selalu ingat kepada-Nya yang telah menciptakan

alam semesta beserta isinya, termasuk manusia melalui kerja-Nya. Pengabdian

manusia terhadap Tuhan diwujudkan dengan banten sebagai gambaran wujud

perasaannya. Dari hasil wawancara tersebut di atas juga sangat jelas disebutkan

bahwa dilaksanakannya upacara mebhawa memiliki nilai religius yang sangat

kental dimana dengan dilaksanakannya upacara inilah umat menyampaikan rasa

syukur dan baktinya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai pencipta

alam semesta beserta isinya, dan secara tidak langsung upacara ini menumbuhkan

keyakinan kepada generasi muda agar tetap dapat melestarikan nilai-nilai budaya

bangsa yang bersumber pada ajaran agama Hindu

Hegel (dalam Sutrisno dkk, 2005) menyatakan lebih lanjut bahwa agama

memahami yang absolut dalam kesadaran internal berupa feeling atau

kepercayaan. Namun disini yang absolut tidak lagi hanya diimajinasikan, akan

tetapi juga dipikirkan sehingga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk, hal

ini ditemukan sebagai pertemuan antara seni dan filsafat, sendiri menjelaskan

bahwa estetika juga dapat menjadi ungkapan religius atau perasaan keberagaman.
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Estetika itu berbentuk atau pengucapan perasaan manusia mengenai keindahan,

rasa keindahan itu kemudian menyatu dengan rasa religius. Hegel juga

berpendapat bahwa hakikat roh itu tidak terbatas, tidak terbatas itu yang disebut

dengan absolut mencakup segala-galanya. Sesuatu yang absolut tidak memiliki

kualitas atau determinasi tertentu, ia bukan sesuatu, bukan juga pengada (a being),

karena bukan sesuatu maka yang absolut itu adalah ketiadaan. Ia tidak bisa

diimajinasikan atau dikonsepsikan, Ia adalah ketiadaan itu sendiri, yang absolut

itu bisa dipersepsikan bila ia mendeterminasikan diri (self determination) dengan

cara menegasi diri sendiri (self negation), dengan demikian yang tidak terbatas itu

rnenjadi terbatas.

4.3.3 Fungsi Keharmonisan

Hakekat hubungan antara manusia dengan alam adalah apabila terjadi

keadaan yang harmonis, seimbang antara unsur-unsur yang ada pada alam dan

unsur-unsur yang ada pada manusia. Keseimbangan yang dinamik inilah yang

selalu mesti dijaga. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat Desa

Pakraman Peninjoan untuk menjaga keseimbangan tersebut adalah dengan

melakukan persembahan sesaji atau upacara keagamaan salah satunya adalah

Upacara Mebhawa.

Upakara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan/

pekerjaan/ tangan. Pada umumnya upakara adalah berbentuk materi. Upakara

bebanten menunjukkan pula adanya unsur kebudayaan antara lain susunan dalam



65

bentuk daya seni dan keindahan serta adanya sifat dharma. Seperti yang

dituturkan oleh informan Roja (Pemangku Pura Dalem) sebagai berikut.

“banten gebogan, sampiyan-sampiyan dengan reringgitan yang dijahit
sedemikian indah dan fungsi serta nama-nama yang disesuaikan dengan
nama banten seperti sampiyan sayut, sampiyan pengambiyan, sampiyan
penyeneng dan lain-lain. Segala bentuk macam cecalan yang belum bisa
dicetak pada sebuah pabrik kue, itu semua membutuhkan keterampilan
tangan para pembuat yang bernilai tinggi seperti pembuatan seni patung
dan seni lukis” (wawancara, 26 Oktober 2014)

Berdasarkan petikan wawancara di atas, bahwa banten merupakan

simbolisasi buana agung dan buana alit yang senantiasa dihadirkan dalam setiap

ritual yang ada di Bali sebagai wujud keseimbangan dan keharmonisan antara

mikrokosmos dan makrokosmos. Hal ini dapat disitir dari pendapat Artadi dalam

bukunya berjudul “Kebudayaan Spiritual” (2011:175) bahwa, keseimbangan,

keselarasan dan keserasian adalah aspek dari keharmonisan. Artinya bahwa

apabila keseimbangan, keselarasan, dan keserasian bekerja sistemik, maka akan

terjadi keharmonisan, sedangkan keharmonisan yang  ajeg disebut kelestarian.

4.3.4 Fungsi Pendidikan

Pendidikan agama Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat

yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang

sejenis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2007:2). Bentuk lain dari

pendidikan yang berbasis masyarakat adalah kegiatan-kegiatan ritual yang

dilakukan oleh masyarakat baik yang bersifat sesaat maupun  tetap yang

dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan

informan Dani dalam petikan wawancara saebagai berikut.
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“ Masyarakat desa khususnya umat Hindu di Desa Pakraman Peninjoan,
jika ada yang memiliki upacara baik di pura maupun di keluarga, maka
setiap orang akan datang untuk membantu ( jika di keluarga) dan ngayah
(jika di pura). Nah pada saat itulah keluarga yang datang membantu secara
tidak langsung akan menanyakan kepada tukang banten tentang apa yang
dibuat dan untuk apa banten itu dibuat. Kadang-kadang tyang juga tidak
mengerti tentang apa yang ditanyakan, akhirnya secara tidak sadar kita
berdiskusi untuk mendapatkan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh
temen yang bertanya itu”.(wawancara, 26 Otober 2014).

Apa yang diungkapkan oleh informan Dani di atas, secara tidak langsung

telah terjadi proses pendidikan yang secara tidak sadar telah berjalan sedemikian

rupa, dimana masing-masing mendapatkan pengetahuan tentang upacara mabha

itu. Jadi proses pendidikan tidak mengenal tempat dan waktu, kapan saja hal itu

bisa terjadi. Pernyataan ini dipertegas dalam Kitab Suci Veda (Rg Veda X.32.7)

dijelaskan sebagai berikut.

“Akșetravit kșetravidam hyaprat
sa paiti ksetravidănuśistah
etad vai bhadram anuśăsanasyo
ta sruti vindstyas ñjasinăm”.

Terjemahannya :

Orang yang tak mengenal suatu tempat bertanya kepada orang yang
mengetahuinya. Ia meneruskan perjalanan, dibimbing oleh orang yang
tahu. Inilah manfaat pendidikan. Ia menemukan jalan yang lurus (Titib,
1996:249).

Kutipan sloka di atas menegaskan begitu pentingnya pendidikan dalam

menjalankan kewajiban hidup di dunia. Mereka dapat belajar dimana saja dan

kapan saja. Usaha-usaha untuk mempelajari sastra agama adalah suatu yang utama

di dalam mengamalkan ajaran agama, sehingga menjadi orang yang berguna di

masyarakat.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan dalam upacara

mebhawa adalah untuk membentuk manusia sebagai umat Hindu yang beriman

dan bertakqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) serta

berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan dalam setiap

tindakan maupun perbuatan di keluarga dan di masyarakat.

4.4 Nilai Pendidikan Karakter dalam Upacara Mebhawa

Dalam setiap budaya atau kearifan lokal tertentu memiliki nilai yang dapat

dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai

pendidikan karakter yang terkandung dalam upacara mebhawa merupakan intisari

atau hikmah dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Secara

umum nilai merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh masyarakat

terhadap suatu hal yang dapat bermanfaat dalam hiudupnya. Dalam setiap tradisi

sebagai pendukung pelaksanaan agama Hindu mengandung nilai-nilai pendidikan

yang terkandung didalamnya, karena segala aktifitas agama bukanlah sekedar

ritual tanpa makna, tetapi didalamnya tersirat makna-makna filosofis yang dapat

dijadikan tuntunan dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang.

Menurut Zubaidi dalam Kurniawan (2013:39) dinyatakan bahwa nilai-nilai

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia dideefinisikan

berasal dari empat sumber, salah satunya adalah agama. Bahwa masyarakat

Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu,

masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya.

Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal
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dari agama dan nilai-nilai pendidikan karakter harus didasari pada nilai-nilai dan

kaedah yang berasal dari agama.

Dalam penelitian ini ada beberapa nilai pendidikan karakter yang terdapat

dalam upacara mebhawa. Artinya tidak semua nilai pendidikan karakter terdapat

dalam upacara mebhawa. Sebagaimana tertulis dalam Pusat Kurikulum

Departemen Pendidikan Nasional (2010) terdapat 18 nilai dalam pengembangan

pendidikan karakter yaitu, (1) religius, (2) Jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5)

kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10)

semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)

bersahabat/ komunikatif, (14) cinta damai, (15), gemar membaca, (16) peduli

lingkungan, (17) peduli social, (18) tanggungjawab. Namun tidak semua nilai-

nilai tersebut terdapat dalam upacara mebhawa di Desa Peninjoan. Adapun nilai-

nalai pendidikan karakter yang terdapat upacara mebhawa berdasarkan hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut.

4.4.1 Nilai Religius

Agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangatlah kokoh

karena dinilai masuk akal dan konseptual. Konsep pancarian kebenaran yang

hakiki di dalam agama Hindu diuraikan dalam ajaran filsafat yang disebut dengan

Tattwa. Tattwa dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran serta

logika manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut dengan

Pramana. Ada 3 (tiga) cara penyerapan pokok yang disebut Tri Pramana. Tri

Pramana ini menyebabkan akal budi dan pengertian manusia dapat menerima
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kebenaran hakiki dalam tattwa, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan

kepercayaan. Kepercayaan dan keyakinan dalam agama Hindu disebut dengan

Sradha. Dalam agama Hindu, sradha disarikan menjadi 5 (lima) esensi, disebut

Panca Sradha atau lima keyakinan.

Berdasarkan pemaparan informan Suparta dalam wawancara berikut ini.

“Upacara Mebhawa merupakan keyakinan masyarakat kami disini, yang
mana pada mulanya masyarakat tidak pernah melaksanakan Upacara
Mebhawa tersebut, namun kemudian terjadi musibah disetiap upacara
yadnya. Dengan adanya perintah dan petunjuk dari Bhatara Hyang Guru
yang disampaikan lewat manusia yang kesurupan, akhirnya masyarakat
sadar dan yakin bahwa Upacara Mebhawa sangat penting dilakukan
sebelum puncak upacara dimulai” ( wawancara 26 Septemer 2014).

Berdasarkan narasi di atas, bahwa keyakinan dalam Upacara Mebhawa di

Desa Pakraman Peninjoan yang telah menempatkan Tuhan sebagai pemujaan

yang paling tinggi bagi manusia, serta mempercayai Bhatara Hyang Guru sebagai

Hyang Phitara. Keyakinan masyarakat tentang Tuhan dan Bhatara Hyang Guru

tidak berbeda dengan keyakinan tentang konsep Tuhan dalam ajaran agama

Hindu. Dalam agama Hindu percaya dengan Sradha atau keyakinan sebagai dasar

kepercayaan Hindu bersumber dari pustaka suci Weda, yang terbesar pada naskah

Sruti dan Smrti.

Masyarakat Desa Pakraman Peninjoan khususnya umat Hindu sangat

meyakini bahwa pelaksanaan Upacara Mebhawa terkait Upacara yadnya,

dilakukan benar-benar membawa berkah tersendiri. Hal ini disampaikan oleh

informan Sentana Putra dalam petikan wawancara sebagai berikut.

“Sejak dilakukan secara rutin di setiap upacara yadnya maka aura yadnya
itu nampak bersinar dan memiliki bhawa (kharisma) bagi masyarakat yang
melakukan upacara yadnya ataupun masyarakat yang datang untuk
membantu (ngayah). Keyakinan ini sudah diwarisi sejak dahulu oleh para
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leluhur desa, sehingga sampai saat ini masyarakat tetap ajeg melaksanakan
Upacara Mebhawa tersebut umumnya dalam setiap Upacara Panca
Yadnya”. (wawancara, 26 September 2014).

Berdasarkan paparan informan di atas, bahwa pelaksanaan Upacara

Mebhawa diyakini oleh masyarakat Desa Pakraman Peninjoan sebagai upacara

yang sakral, karena seiap kegiatan yang dilakukan memiliki makna yang dalam

sebagai suatu keberhasilan dalam suatu upacara yadnya, senantiasa dapat pula

memberikan keselamatan bagi masyarakat yang melaksanakan upacara yadnya di

Desa Pakraman Peninjoan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Eliade (2002:3) yang

menyatakan bahwa manusia menjadi sadar terhadap keberadaan yang sakral,

karena ia memanifestasikan dirinya, menunjukan dirinya sebagai sesuatu yang

beda secara menyeluruh dari yang profan. Dan manusia yang hidup dalam

masyarakat arkais cendrung untuk hidup sebisa mungkin dalam kesakralan atau

dekat dengan objek suci.

Menurut informan Mangku I Wayan Sutama dalam petikan wawancara

berikut ini.

“ upacara mebhawa ini mempunyai keunikan di dalam prosesi pelaksanaan
upacaranya dan waktu pelaksanaannya. Dengan berlandaskan keyakinan
tradisi ini berada jauh dari perubahan-perubahan yang dapat
menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap warisan leluhur yang
sangat memiliki arti penting di setiap bentuk persembahannya. Tradisi ini
akan tetap terjaga dari apa yang diwarisi dan diterima dahulunya tidak
akan pernah mengalami pergeseran dari perkembangan zaman maupun
budaya-budaya baru yang masuk keranah Desa Pakraman Peninjoan
Khusunya kalau masyarakat tetap memegang teguh warisan yang dimiliki
yang berdasarkan keyakinan itu”. (wawancara tanggal 26 Juni 2014),

Berdasarkan narasi di atas, bahwa upacara mebhawa selain memiliki

berbagai keunikan, juga dilandasi oleh keyakinan yang kuat dari umat Hindu

setempat, walaupun berbagai perubahan yang telah terjadi dari jaman ke jaman,
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namun tradisi mebhawa masih tetap dilaksanakan oleh masyarakatnya. Itu berarti

pertanda adat di desa tersebut sangat kuat dapat memberikan manfaat bagi

kehidupan masyarakatnya,

Selama Upacara Mebhawa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

Pakraman Peninjoan yang memuput (menyelesaikan) acara itu tidak boleh

berubah dan digantikan, yang berwewenang yaitu Pemangku Pemayun Dalem.

Masyarakat Hindu pada umumnya mempercayai adanya Dewa/Dewi sebagai

manifestasi dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Masyarakat di Desa Pakraman

Peninjoan mempercayai Bhatara Hyang Guru sebagai Sang Phitara (Leluhur).

Bhatara Hyang Guru dianggap sebagai Bhatara-Bhatari yang dapat memberi

keselamatan dalam upacara yadnya, baik itu masyarakat ataupun keluarga yang

melaksanakan yadnya tersebut. memberi keselamatan

4.4.2 Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran yang terkandung di dalam upacara Mebhawa dari setiap

bagian upakarannya sebagai pengetahuan agama menjadi dasar kebenarannya.

Tidak berdasarkan gugon tuwon semata, namun memilki makna yang mendalam

dari seluruh sarana upakara yang digunakan. Jujur adalah suatu tindakan yang

tidak menyalahi aturan main. Aturan main yang dimaksud adalah kebenaran yang

berlaku di lingkungan, sehingga kebenaran yang ada tidak dibelokan, dikaburkan

atau disembunyikan. Norma kejujuran ini merupakan suatu aturan untuk

menjalani hidup pribadi manusia sehingga manusia menjadi baik. (Said dalam

Sukatman, 2009:93).
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Masyarakat yang ikut berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan Upacara

Mebhawa dan pada umumnya tidak berani meninggalkan kegiatan upacara ini.

Hal ini terjadi oleh karena kepercayaan dan keyakinan bahwa melalui upacara

atau ritual keagamaan mereka dapat lebih mendekatkan diri dengan Sang

pencipta., juga percaya bahwa melalui upacara mebhawa menyebabkan

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Hal di atas dipertegas oleh informan Sutama dalam petikan wawancara

sebagai breikuit.

”Nilai kejujuran ini dapat dijumpai mulai dari upacara persembahan yang
dilakukan oleh masyarakat dan dipimpin oleh Pemangku yang dilengkapi
dengan berbagai sarana dan prasarana upacara yang memadai. Hal ini
mencirikan ritual upacara dan kesakralan Upacara Mebhawa. Hal ini pula
yang mendorong masyarakat di desa Pakraman Peninjoan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual keagaman, baik yang berhubungan
dengan agama, kepercayaan ataupun dengan kearifan lokal yang
dilaksanakan secara turun-temurun “ (wawancara, 26 Oktober 20014)

Apa yang disampaikan oleh informan Sutama di atas, sebagai sesuatu yang

patut diteladani. Lebih-lebih upacara  tersebut dipimpim oleh Pemangku yang

disucikan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dianggap sakral oleh

masyarakat, maka sangat wajar jika hal itu diikuti oleh semua umat Hindu yang

ada di Desa Pakraman Peninjoan.

Berkaitan dengan kejujuran Kurniawan (2013:205-206) dalam buku

berjudul “Pendidikan Karakter” menguraikan tentang kejujuran sebagai berikut.

“Kejujuran adalah lawan dari dusta dan memiliki kecocokan sesuatu sebagaimana

dengan fakta. Jujur dapat dimaknai sebagai kebenaran. Artinya jika tidak ada

kebenaran dalam sebuah berita yang disampaikan seseorang, ia dapat disebut tidak
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jujur. Jujur juga bermakna keselarasan, yaitu adanya kesesuaian antara apa yang

terucap dengan kondisi sebenarnya. Selain jujur dalam ucapan, kejujuran juga

terdapat dalam perbuatan. Menumbuhkan budaya jujur dikalangan masyarakat,

memang tidak mudah, namun diperlukan contoh teladan dari para pemimpin.

Maka kejujuran hendaknya menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin.

Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan dan

bahkan menjadi teladan para pengikutnya”.

4.4.3 Nilai Kreatif

Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara

atau hasil baru dari sesuatu yang sudah dimiliki. Sebagaimana umat Hindu di

Desa Pakraman Peninjoan dalam melaksanakan upacara mebhawa tidak pernah

surut. Hal ini dilakukan karena upacara mebhawa sudah mentradisi dan menjadi

kepercayaan masyarakat setempat, walaupun zaman semakin maju dengan

berbagai teknologi informasi dan komunikasi, namun kegiatan upacara mebhawa

semakin semarak, bahkan umat Hindu di Desa Pakraman Peninjoan tidak berani

melanggar tradisi tersebut yang sudah lama diwarisi dari para leluhurnya. Menurut

informan Sentana Putra dalam petikan wawancara berikut ini.

“Umat Hindu di Desa Pakraman ini sngat percaya dengan ritual mebhawa
ini, karena jika tidak dilaksanakan sebelum apacara dimulai sring terjadi
hal-hal yanmg tidak diinginkan, seperti pertengkaran, kekacauan, boros,
bahkan ada anggota masyarakat yang memiliki upacara ini mengalami
sakit. Oleh karena itulah masyarakat disarankan oleh para panglingsir desa
untuk tetap melakukan upacara mebhawa pada awal atau sebelum upacara
yadnya dimulai”. (wawancara, 26 Oktober 2014).
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Berdasarkan paparan informan di atas, bahwa umat Hindu di Desa

Pakraman Peninjoan selalu melaksakana upacara mebhawa dalam setiap kegiatan

upacara yadnya. Jadi kegiatan-kegiatan itu semakin semarak, apalagi kegiatan

upacara mebhawa itu juga mengundang sanak keluarga untuk ikut menyaksikan.

Untuk lebih jelasnya tentang bentuk banten yang digunakan sebagai mana

penuturan informan Pemangku Dalem sebagai berikut.

“Bentuk upakara mebhawa adalah (1) banten (sesaji) yang terpelihara
secara turun-temurun dan sangat disucikan Bentuk sesaji (upakara) yang
utama dapat dibagi menjadi 3 adalah sebagai berikut : Kawas adalah salah
satu bagian dari sarana Upacara Mebhawa, yang dimaknai kawas (awas)
dimana sebagai permohonan kepada Bhatra Hyang Guru untuk ikut
mengawasi serangkaian upacara yadnya yang dilakukan, Daksina rerenan
suatu simbolis bahwa upacara tersebut sudah berakhir. Rerenan artinya
mereren atau berhenti dalam bahasa indonesia. Setelah diharurkan maka
daksina rerenan ini beserta isinya diberikan kepada Mangku yang
memuput (menyelesaikan) dilebar (di haturkan) tanda upacara sudah
selesai dilakukan dan Nasi punjung dan Sate Bayuhan adalah suatu sarana
upakara yang saling mempunyai keterikatan makna dan salah satu darinya
tidak dapat dipisahkan ataupun sarananya ada yang kurang. (2) Tatanan
Upakara, tatanan upakara adalah cara menempatkan sesaji sesuai dengan
tatanan upakara yang benar sesuai fungsinnya. Dimana dalam pembagian
upakaranya ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu : Banten di ulu (depan)
yang terdiri dari : daksina sarwa 5, 2 pejati, 2 suci, kawas 5 landing, nasi
5 punjung, sate (katik) bayuhan 50 bayuh/10 landing, base lekesan
(10lekes) dan sayuran (jukut) 10 takir dan Banten di teben (bawah) yang
terdiri dari : daksina rerenan dan byakaon alit. (3) Rangkaian prosesinya,
rangkaian prosesi Upacara Mebhawa awalnya didahului dengan:
persiapan, para petugas (Serati Banten) mempersiapkan upacara (upakara)
pelaksanaan Upacara Mebhawa dilakukan sebelum pemangku (pemuput
upacara datang). ditandai dengan sudah menyalannya api dupa dan sarana
persiapan memuput pemangku sudah tertata, dan Pemangku
Menyelesaikan Upacara Mebhawa, prosesi upacara Mebhawa dipuput
(diselesaikan) oleh Pemangku yang berwewenang menyelesaikan Upacara
Mebhawa tersebut”. (wawancara, 26 Oktober 2014)

Berdasarkan narasi di atas, bahwa pembutan banten mebhawa bagi

orang yang belum pernah membuat memang terasa  sukar dan memerlukan
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berbagai sarana, tetapi bagi masyarakat Desa Pakraman Peninjoan khususnya

umat Hindu hal tersebut merupakan kegiatan rutin, karena setiap upacara yang

akan dilakukan selalu diawali dengan pembuatan upacara mebhawa. Jadi

kreatifitasnya terletak pada teknik pembuatan dan sarana yang digunakan sudah

mengikuti kondisi yang telah ada dan yang tersedia.

Merujuk pendapat Ernest Cassierer dalam Dharmayuda (1995) seluruh

kemajuan kebudayaan manusia termasuk kebudayaan ritual keagamaan didasari

oleh pemikiran simbolis yang merupakan ciri yang betul-betul khas dan

manusiawi. Baginya, manusia bukan hanya animal rational akan tetapi juga

animal simbolicum (makhluk yang menggunakan simbol). Melalui karakteristik

simbol inilah manusia menyelubungi diri rapat-rapat dengan bentuk-bentuk

bahasa, citra-citra artistik, pralambang mistis atau ibadah agamani. Simbol tidak

dapat diuraikan sebagai tanda semata-mata, tanda dan simbol masing-masing

terletak pada dua bidang pembahasan yang berlainan.

4.4.4 Nilai Disiplin

Kedisiplinan adalah merupakan tindakan yang menunjukan prilaku

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disisi lain manusia adalah

mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan tanpa

melakukan suatu interaksi sosial. Oleh sebab itu setiap kelompok kehidupan

manusia mempunyai cara-cara tertentu untuk mengatur hubungan antara hidup

dengan kehidupannya. Dengan tidak membedakan suatu kehidupan bermasyarakat

dalam kelompok kecil maupaun yang besar.



76

Hal ini telah dituturkan oleh informan Suweca selaku bendesa adat

sebagai berikut.

“Dalam mengatur hubungan itu tentu memerlukan aturan-aturan yang
didasari atas nilai-nilai mengenai apa yang baik atau sebaliknya apa yang
dianggap tidak baik atau tidak patut. Aturan-aturan tersebut merupakan
patokan mengenai apa yang boleh diperbuat dan apa yang idak boleh
diperbuat, sehingga aturan-aturan tersebut membatasi sikap dan tingkah
laku manusia yang satu dengan yang lainya”. (wawancara, 26 Oktober
20140)

Memperhatikan pendapat informan di atas, bahwa kegiatan upacara

mebhawa memiliki aturan-aturan tertentu dalam setiap pelaksanaannya. Jadi

prosesinya telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada kendala dalam

pelaksanaanya. Jadi ada satu komando dalam kegiatan upacara yaitu pemangku

desa yang ditunjuk oleh krama desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Talcott Parsons dalam Nasikun (2004:

15) menyatakan bahwa faktor paling penting yang memiliki daya

mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota

masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatn tertentu. Di dalam setiap

masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu

terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap sebagian besar

anggota masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang

mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang

menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga

merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

Pernyataan Talcot Parson di atas menegaskan bahwa pendidikan karakter

yang ada dalam upacara mebhawa hendaknya diberitahukan dan diajarkan kepada
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seluruh umat Hindu yang ada di Desa Pakraman Peguyangan. Dengan adanya

upacara mebhawa secara tidak langsung masyarakat dididik untuk lebih

memahami dan secara bersama-sama melestarikannya.

4.4.5 Nilai Bersahabat/Komunikatif

Gotong royong merupakan warisan budaya nenek moyang dan tradisi

positif di tengah masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong harus dipelihara

dan dipertahankan di tengah perkembangan gaya hidup modern dan

perkembangan teknologi saat ini, karena dapat menjadi sarana bagi warga untuk

saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat

pemaparan informan I Nyoman Suweca selaku bendesa adat dalam hasil

wawancara berikut ini.

“ Di Desa Pakraman Peninjoan sampai saat sekarang masih melaksanakan
sistem gotong royong  dalam berbagai bentuk pasidikaraan, baik tolong
menolong dalam bidang upacara manusia yadnya, pitra yadnya, dewa
yadnya maupun bhuta yadnya. Jadi sistem ngayah ini masih sangat kuat
dan sudah dimasukan dalam bentuk awig-awig desa. Namun untuk hal-hal
lain seperti bidang pertanian dan membangun rumah sudah tidak ada lagi
sistem gotong royong. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempererat rasa
solidaritas dan kekeluargaan diantara umat Hindu yang ada di Desa
Pakraman Peninjoan”.(wawancara, 26 Oktober 2014)

Apa yang dituturkan oleh informan di atas, bahwa kegiatan gotong royong

dalam bentuk pasidikaraan masih tetap dilaksanakan, agar persahabatan dan rasa

kekeluargaan tidak punah. Lebih-lebih dengan pengaruh teknologi komunikasi

yang telah melanda masyarakat desa di Kota Denpasar. Jadi tradisi-tradisi yang

masih ada ada sampai saat sekarang telah diperkuat dengan awig-awig desa.
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Sebagai mahluk sosial, manusia memiliki cipta, rasa dan karsa sehingga

mampu memperbaiki nasibnya sesuai dengan ajaran agama Hindu. Dalam

Sarasamuccaya, Sloka 2 disebukan sebagai berikut.

“Mānusah sarvabhūtesu varttate vai çubhāçubhe,
açubhesu samavistam çubhesvevā kārayet”.

“Ri sakwehning sarwa bhūta, ikanng janma wwang juga wenang
gumawayaken ikang çubhāçubhakarma, kuneng panetasakena ring
çubhākarma juga ikangçubhakarma, phalaning dadi wwang”.

Terjemahannya:

Di antara semua mahluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia
sajalah, yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau-pun buruk,
leburlah ke dalam perbuatan perbutan baik, segala perbuatan yang buruk
itu; demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia (Kadjeng,
2007:5).

Kutipan sloka di atas, mengandung makna bahwa hanya manusialah

yang mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.

Kebaikan dan keburukan diyakini sebagai dampak dari hasil perbuatannya sendiri.

Manusia mengenal hukum karma phala yaitu hasil dari perbuatan. Adanya

keyakian terhadap hukum karma, maka manusia dalam bertindak dan

bertingkahlaku sangat hati-hati. Segala kegiatan akan dipikirkan matang-matang

sebelum melakukannya.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian daripada masing-masing bab terdahulu maka akhirnya

dapat diambil suatu kesimpulan dari uraian-uraian itu sebagai berikut :

1. Upacara Mebhawa dilaksanakan di Desa Pakraman Peninjoan karena, (1)

berdasarkan atas kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa upacara

mebhawa membawa keselamatan pada saat kegiatan upacara yadnya

betrlangsung. Jadi tidak ada gangguan selama berlangsungnya upacara. (2)

upacara Mebhawa diterima oleh masyarakat karerna adat atau dresta yang

berlaku di Desa Pakraman Peninjoan sudah ada sejak zaman dahulu. Dari

kepercayaan dan kebiasaan itu, kemudian krama desa (masyarakat) tidak

berani menentang dan melanggar tradisi yang dilakukan pendahulunya

(leluhurnya). jika dilanggarakan menyebabkan kegagalan dari setiap

upacara yang dilakukan.

2. Fungsi Upacara Mebhawa dalam upacara yadnya adalah: (1) fungsi sosial

bahwa, pengabdian kepada Tuhan adalah merupakan kewajiban bagi setiap

manusia dalam hidupnya. Maka dari itu semua orang sebagai umat

beragama senantiasa secara bewrsama-sama melakukan pengabdian

dengan rasa bhakti sdecara tulus ikhlas kehadapan Tuhan. (2) fungsi

religius, bahwa pelaksanaan upacara mebhawa merupakan rasa syukhur

dan bhakti kehadapan Tuhan, karena dengan sradha dan bhakti itu umat
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Hindu telah menunjukkan keyalinannya terhadap sesuatu diluar kekuatan

dirinya. (3) fungsi keharmonisan, adalah upacara mebhawa adalah upacara

yang dilakukan dalam rangka menyeimbangkan dan menetralisir pengaruh

negativ pada saat kegiatan upacara yadnya itu dilakukan. (4) fungsi

pendidikan, yaitu bahwa upacara mebhawa merupakan proses pendidikan

yang secara tidak langsung berjalan sedemikian rupa, dari tahun ke tahun,

sehingga umat Hindu di Desa Pakraman Peninjoan dapat membuat,

mengerti, dan memahami makna dari  upacara mebhawa itu.

3. Nilai-nilai pendidikan  karakter dalam Upacara Mebhawa adalah (1) nilai

religius,bahwa upacara mebhawa memilki keunikan yang dilandai

keyakinan yang kuat sehingga dapat bertahan sampai saat ini. Keunikan-

keunikan yang dimaksud adalah bahwa upacara mebhawa itu harus sudah

selesai sebelum matahari tebit dan tidak boleh terlambat.Disamping itu

juga dapat memberikan keselamatan selama upacara yadnya itu

berlangsung. (2) nilai kejujuran, bahwa pada saat upacara mebhawa

dilaksanakan semua krama desa ikut terlibat dalam prosesi upacara, dan

sarana upacara tidak ada yang dikurangi, serta pemuput upacara harus

pemangku desa. (3) nilai kreatif, bahwa upacara mebhawa tetap

dilaksanakan, walaupun zaman telah berubah, namun kegiatan upacara

mebhawa dalam mengawali upacara yadnya terus dilaksanakan. Teknik

pembuatan bantendan sarana yang digunakan telah mengikuti situasi dan

kondisi saat ini. (4) nilai kedisiplinan, bahwa pelaksanaan atau prosesdi

upacara mebhawa mengikuti petunjuk yang telah ditentukan dan dimpin
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oleh satu orang pemangku. Jadi tidak ada yang berani melanggar aturan

itu. (5) nilai persaudaraan/komunikatif, nilai ini dapat dilihat dari kegiatan

pembuatan upakara yang masih bersifat gotong royong dalam bentuk

pasidikaraan, dan sistem ngayah di Desa Pakraman Peninjoan masih

berjalan seperti biasa, bahkan tradisi-tradisi yang dianggap penting telah

dimasukan ke dalam awig-awig desa.

5.2 Saran- saran

Sehubungan dengan selesainya penelitian ini, maka dapat diajukan

beberapa saran-saran sebagai berikut.

1. Pelaksanaan upacara mebhawa merupakan nilai-nilai pendidikan karakter

yang diterapkan di masyarakat melalui tradisi-tradis ritual , oleh kaena itu

pemerintah diharapkan dapat memberikan penerangan kepada masyarakat

untuk menjaga kelestarian nilai luhur budaya yang berupa pendidikan

karakter.

2. Para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pakraman Peninjoan

diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan berusaha lebih

mendalami adat-istiadat sehingga tidak terdesak oleh kemajuan zaman

globalisasi,

3. Bagi instansi dan lembaga pendidikan agar menjadikan penelitian ini

sebagai salah satu referensi dalam membangun pendidikan karakter yang

berbasis masyarakat, sehingga nantinya dapat dijadikan contoh dalam

pengembangan pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
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PEDOMAN WAWANCARA

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM UPACARA MEBHAWA
DI DESA PAKRAMAN PENINJOAN,
KECAMATAN DENPASAR UTARA

KOTA DENPASAR

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Upacara Mebhawa?

2. Apakah Latar Belakang dilaksanakannya Upacara Mebhawa

3. Bagaimanakah cara mempertahankan Upacara Mebhawa agar tetap ajeg

dilakukan?

4. Apakah fungsi Upacara Mebhawa dalam kaitannya dengan upacara yadnya ?

5. Siapa saja yang terlibat dalam upacara mebhawa ?

6. Upacara yadnya apa sajakah yang menggunakan upacara mebhawa ?

7. Apakah pernah upacara mebhawa itu tidak dilaksanakan dan apa yang terjadi ?

8. Apa sajakah sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Upacara

Mebhawa?

9. Apakah pelaksanaan Upacara Mebhawa memiliki fungsi-fungsi didalamnya?

10.Kapan upacara Mebhawa itu dilaksanakan dan siapa saja yang terrlibat ?

11 Nilai-nilai Pendidikan Karakter apa saja yang terdapat dalam upacara

mebhawa ?



DAFTAR INFORMAN

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM UPACARA MEBHAWA
DI DESA PAKRAMAN PENINJOAN,
KECAMATAN DENPASAR UTARA

KOTA DENPASAR

1. Nama : I Nyoman Roja

Jabatan : Jero Pemangku Dalem

Alamat : Jln.Cekomaria Gg.I No.5 Br.Kayangan, Desa Pakraman

Peninjoan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.

2. Nama : I Wayan Sutama

Jabatan : Jro Pemangku Mayun Dalem

Alamat : Jln.Pertulaka, Br.Kayangan, Desa Pakraman Peninjoan,

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.

3. Nama : Ni Made Dani

Jabatan : Tukang banten

Alamat : Jln.Cekomaria, Br.Kayangan, Desa Pakraman Peninjoan,

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.

4. Nama : Drs. I Nyoman Suweca

Jabatan : Jro Bendesa

Alamat : Jln.Cekomaria, Br.Kayangan, Desa Pakraman Peninjoan,

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.



5. Nama         : I Nyoman Arjana

Jabatan : Tokoh Masyarakat (Widya Saba Kec. Denpasar Utara)

Alamat : Jln.Pertulaka Br.Peninjoan, Desa Pakraman Peninjoan,

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.

6. Nama : Made Suparta, A.Ma

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Jln.Cekomaria, Br.Kayangan, Desa Pakraman Peninjoan,

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.

7. Nama : Nyoman sentana Putra, S.Ag

Jabatan : Ketua Pasraman Desa Pakraman Peninjoan

Alamat : Jln.Cekomaria, Br.Kayangan, Desa Pakraman Peninjoan,

Peguyangan Kangin, Denpasar Utara.


