dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini, peneliti akan merangkum data tuturan
yang mengandung tuturan karyawan terhadap pelanggan yang sudah ditranskrip
dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Setelah itu data di kelompokkan
berdasarkan fungsi tindak tuturnya yakni, tindak tutur representatif, tindak tutur
komisif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif dan tindak tutur deklaratif.
2) Penyajian data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat.Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif.
3) Penarikan kesimpulan
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini
adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
masih kurang jelas dan setelah diteliti menjadi jelas, dan dapat berupa hubungan
kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pada bab IV ini peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan mengenai
gambaran umum lokasi penelitian yang diawali dengan menjelaskan letak
geografis Desa Bentek dilanjutkan ke lokasi penelitian yaitu di dusun Baru
Murmas.
4.1.1 Letak Geografis Baru Murmas
Dusun Baru Murmas yang merupakan salah satu dari enam belas dusun
yang ada di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Nusa
Tengara Barat.Sebelah utara dusun Baru Murmas berbatasan dengan Desa
Gondang, yang penduduknya mayoritas agama Islam, sebelah timur berbatasan
dengan dusun Kerurak Desa Genggelang.Desa Genggelang yang penduduknya
mayoritas beragama Islam, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Lenek yang
merupakan satu Desa dengan dusun Baru Murmas.Dusun Lenek mayoritas
penduduknya beragama Buddha, dan sebelah selatan berbatasan dengan bukit
Murmas.Dusun Baru Murmas berada diketingian 4.500 M di atas permukaan air
laut, dusun Baru Murmas merupakan dataran tinggi karena dibawah perbukitan
Murmas.
Desa Bentek terdiri dari tiga agama diantaranya Agama Islam, Buddha, dan
Hindu. Tiga agama ini hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama
lain, walupun memiliki adat dan tradisi yang berbeda.
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4.1.2 Penduduk
Menurut Bapak Putradi selaku kepalaDusun Baru Murmas jumlah penduduk
dihuni oleh 175 KK 580 jiwa.Kondisi tanah di Dusun Baru Murmas termasuk
lahan kering, yang berada dibawah perbukitan Murmas.Masyarakat Baru Murmas
rata-rata bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani.Di samping ituada yang
berkerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
Akses jalan menuju daerah ini sudah tidak terlalu sulit meski banyak jalanan
yang beraspal,berliku, menanjak karena saat ini kondisi jalan 85% sudah teraspal
penuh.Sumber daya alamnya lebih banyak didapat dari perkebunan dan perhutani,
karena di dataran tinggi.Perkebunan hanya menghasilkan singkong, kelapa dan
mente, sedangkan untuk perhutani masyarakat menanam kopi, coklat, dan sudah
mulai menanam cenkeh.
4.1.3 Religi
Agama adalah suatu keyakinan yang dipilih dan dianut secara turun
temurun.Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala dusun (Kadus), penduduk
Dusun Baru Murmas seluruhnya memeluk agama Buddha.Fasilitas peribadaahan
agama dibidang pembangunan di dusun Baru Murmas terdiri dari dua
Vihara.Masyarakat dusun Murmas seluruhnya memeluk dan menganut agama
Buddha.Masyarakat Dusun Baru Murmas dalam segi agama masyarakat sudah
mengenal agama Buddha sejak dari para leluhur dan berjalan berdampingan
dengan tradisi.
Penduduk Dusun baru Murmas juga ada yang dari luar daerah atau luar dari
kampung Baru Murmas, misalkan penduduk yang laki-laki pergi merantau keluar
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daerah dan menikah sama penduduk luar, dan agama mereka pun berbeda,
sehingga yang yang ikut memeluk agama Buddha adalah yang cewek, sebaliknya
juga ada yang mengikuti agama yang perempuan. Masyarakat dusun Baru
Murmas berada berdasarkan asal usul leluhur yang sejak jaman dahulu tinggal di
dusun tersebut sampai saat ini.
4.1.4 Bahasa
Bahasa

adalah

suatu

lambang

yang

digunakan

sesorang

untuk

berkomonikasi dengan orang lain. Setiap daerah tentu memiliki bahasa yang
berbeda-beda, walaupun ada sedikit kesamaan dalam Bahasa. Dusun Baru
Murmas adalah daerah yang terletak di Kabupaten Lombok Utara maka
masyarakatnya dominan mengunakan bahasaSasak, sedangkan para pemangku
adat saat melakukan ritual Muja Wali atau pemujaan mengunakan bahasa Jawa
kuno atau disebut juga mantraselain itu juga masyarakat mengunakan bahasa
Indonesia, alasan mereka mengunakan bahasa Indonesia, karena ada masyarakat
pendatang dari luar atau masyarakat yang baru pindah ke Dusun Baru Murmas.
4.1.5 Kesenian
Kesenian adalah bagain dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan
untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.Selain
mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.Dusun Baru Murmas
merupakan salah satu dusun yang memiliki kesenian, diantaranya yaitu: gambelan
dan seni tari.
Gambelan merupakan suatu kesenian yang ada di dusun Baru Murmas,
gambelan dimainkan pada saat acara tertentu, contohnya pada saat perayaan atau
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ritual Muja Wali, gambelan yang digunakan untuk mengiringi tradisi Muja Wali
adalah gambelan warisan nenek moyang yang tidak dapat diganti sama gambelan
yang lain dan gambelan ini adalah gambelan khusus untuk tradisi Muja Wali,
selain gambelan Muja Wali juga ada gambelan belaeq atau kecodak namun
gambelan belaeq ini dimainkan pada saat acara orang nikahan untuk mengiringi
pengantin pada saat nyongkolang.
Selain gambelan terdapat seni tari, dimana seni tari ini tetap terjaga sampai
sekarang.Seni tari ini terdapat dalam tradisi Muja Wali.Ritual tari dibawakan oleh
enam penari, penari penyambut ada tiga dan penari yang disambut ada tiga.Untuk
penari penyambut terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, sedangkan penari
yang disambut terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki.Tarian ini terus
dilakukan pada saat tradisi Muja Wali saja.
4.1.6 Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetauhan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki,
menemukan dan menngkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan
dalam alam manusia.Masyarakat dusun Baru Murmas dalam segi ilmu
pengetahuan memiliki berbagai pengetahuan misalnya dalam dunia pertanian
kebanyakan masyarakat menanam pohon kelapa, kopi dan jambu mente.Karena
masyarakat melihat dari segi tanah yang kering dan kekurangan air dari itu
masyarakat hanya menanam yang tahan terhadap panas.
Dilihat dari segi ekonomi, masyarakkat dusun Baru Murmas sebagian besar
bermata pencarian sebagai petani, buruh tani karena keadan alam yang hanya
cocok untuk bertani saja, masyarakat dusun Baru Murmas bertani atau bertanam
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hanya pada saat musim hujan, yang ditanam pada saat musim hujan yaitu tanaman
tertentu saja, misalkan kacang tanah, kacang panjang, dan jagung, karena yang
bias ditanam pada musim hujan cuma tanaman tersebut.
Sedangkan untuk tingkatan pendidikan masyarakat Dusun Baru Murmas
sebagian besar tidak lulus sekolah dan tidak pernah sekolah. Sekitar tahun 1990
ada sebagian masyarakatyang peduli degan pendidikan anaknya, bahkan ada yang
seampai lulus sekolah menengah pertama (SMP) dan sekitar tahun 2000-an
sampai sekarang perkembangan dalam dunia pendidikan masyarakat dusun Baru
Murmas mulai merata untuk menyekolahkan anaknya, sehingga ada yang lulus
Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan ada yang menelesaikan pendidikan
perguruan tinggi dan menyandang gelar Sarjana. Alasan tidak melanjutkan
sekolah karena masih kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan dan
juga masalah biaya pendidikan yang tinggi dan pada akhirnya orang tua lebih
memilih anaknya berkerja dari pada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Asal-Usul Dusun Baru Murmas
Berdasarkan pengetahuan peneliti asal-usul Baru Murmas pada dasarnya
masyarakat atau penduduk Baru Murmas suka berpindah-pindah dari suatu tempat
ketempat yang lain. Pada awalnya masyarakat tinggal di pemaru dikarenakan
tempatnya jauh dari pasar, lalu pindah kemelekit, setelah dimelekit pinadah lagi
ketempat yang lebih dekat dengan pasar dan pada waktu itu juga masyarakat
masih gabung dengan dusun lenek.Dikarenakan ada pemekaran dusun barulah
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masyarakat menamakan dusun Baru Murmas. Hal ini di dukung dengan hasil
wawancara dengan salah satu mangkuyaitu amaqSintiya hasil wawancara pada tgl
9 Juni 2019 sebagai berikut:
“Nama tempat orang tua kita dulu adalah pemaru. Kenapa sekarang
dinamakan baru murmas semenjak ada pemekaran dusun karena dulu dusun
induk kita adalah dusun Lenek.Sehingga dengan adanya pemekaran di
namakanlah baru.Mengapa dinamakan baru karena orang tua kita dulu
tinggal di pemaru lalu pindah ke melekit, nah karena tempatyang terakhir ini
baru ditempati maka dinamakanlah baru.Mengapa dinamakan Baru Murmas
kerena ada pemekaran dusun yang semulanya baru ditambah menjadi Baru
Murmas”.
4.2.2 Asal-Usul Tradisi Memuja atau Muja Wali
Pelaksanaan tradisi Muja Wali sudah ada sejak nenek moyang masyarakat
tinggal di dusun Baru Murmas.Tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali
dilaksanakan.Tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Baru Murmas
secara lisan dari generasi ke generasi.Tradisi Muja Walimasih dilaksanakan
sampai sekarang.Tradisi ini sangat terjaga keberadaanya.Masyarakat menganggap
bahwa

tradisi

memuja

merupakan

warisan

yang

harus

dijaga

dan

dilestarikan.Tradisi ini juga merupakan keyakinan masyarakat Baru Murmas
sebelum mengenal agama Buddha. Seperti wawancara dengan pemangku tunanng
tekangpada tgl 11 Mei 2019 mengatakan bahwa:
“Mengenai tradisi Muja Tahon dan Muja Balit kita terima dari nenek
moyangkita.Tradisi Muja Tahon dan balit merupakan sebuah ritual yang
sebelum agama Buddha masuk ke Lombok.Masyarakat mengakui dirinya
umat Buddha lewat tradisi Muja Wali.Tradisi Muja Walitermasuk keyakinan
masyarakat Baru Murmas sebelum agama Buddha masuk di
Lombok.Mengenai kapan pertama pertama kali dilaksanakan kita semua
tidak tahu, termasuk orang-orang tua kita tidak tahu sejak kapan tradisi
Muja Tahon dan Muja Balit dilaksanakan, yang jelas Muja Wali sudah ada
sejak adanya nenek moyang kita tinggal di Baru Murmas. Termasuk umat
Buddha di tiga wilayah (Baru, Satan, dan karang panasaan).”
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Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tradisi Muja Wali berasal dari
nenek moyang masyarakat Baru Murmas.Tradisi Muja Walimerupakan keyakinan
masyarakat sebelum mengenal agama Buddha.Masyarakat mengakui dirinya
beragama Buddha melalui tradisi tersebut.Mengenai kapan pertama kali tradisi
memuja atau Muja Walidilaksanakan masyarakat tidak terlalu mengetahui, karena
tradisi ini sudah ada sebelum mereka lahir.
Selain pernyataan dari pemangku tunang tekang mengenai asal-usul tradisi
Muja Wali, ada penjelasan dari pemangku penghulu pada tamnggal 11 Mei 2019
mengatakan bahwa:
“Nah namun masalah awallaek memuja enek bak dek ta tawang, karena
dekman ta arak memuja ene, seingat ku wah arak telu mangku jari tegel
memuja ene”.
Artinya: Nah kalau masalah awalnya dulu tradisi Muja Waliini kita tidak
begituntahu, karena sebelum kita lahir tradisi Muja Wali ini sudah ada.
Seinggat saya sudah ada tiga mangku yang sudah memegang tradisi Muja
Wali ini”.
Sementara pernyataan dari pemangku pesalin pada tanggal 11 Mei 2019
mengatakan:
“Awal laek memuja cia, mulai lek mengending. Tau loka laek arak
mengending. Karena arak mengending leluhur ta bengnya manuk sik jau
lalo mengocek sik beli gambelan cia, sengak arak muja cia”.
“Artinya: Awalnya dulu tradisi Muja Wali itu mulai dari mengending,
leluhur kita kasih ayam buat dipertandingkan untuk membeli gambelan
sehingga adanya tradisi Muja Wali”.
Tradisi Muja Wali sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang
masyarakat Baru Murmas.Diwariskan ke generasi muda secara lisan.Berdasaarkan
hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, temuan peneliti menunjukan
bahwa tradisi Muja Wali hidup dan berkembang dikalangan masyarakat Baru
Murmas mulai dari nenek moyang.MujaTahon dan Muja Balitadalah suatu tradisi
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masyarakat Baru Murmas yang sampai saat ini masih terus dipertahankan.
Masyarakat Baru Murmas meyakini jika melaksanakan wali tradisi mujamaka
akan diberikan keselamatan, ketentraman, terhindar dari penyakit, dari bencana
dan kemudaahan dalam mencari rezeki.
Tradisi Muja Tahon dan Muja Balit sering kali dikaitan dengan permohonan
dan ucapan rasa syukur kepada Sanghayang Sidha Betara yang merupakan leluhur
masyarakat Baru Murmas.Tradisi Muja Tahon dan Muja Balitmerupakan
ungkapan penghayatan keyakinan keyakinan asli masyarakat Baru Murmas.Dalam
kehidupan masyarakat Baru Murmas, masih dapat ditemukan kepercayaan
animisme dan dinanisme yang menjadi keyakinan asli masyarakat Baru
Murmas.Masyarakat Baru Murmas keseluruhaanya merupakan penganut Buddha
namun dalam kehidupan sehari-hari masih percaya dengan animism dan
dinamisme, seperti percaya kekuatan leluhur, benda pusaka, batu, pohon, dan lain
sebagainya.
4.2.3 Makna tradisi Muja Wali
Tradisi Muja Wali mengandung makna sebagai bentuk rasa syukur kepada
para leluhur atas segala kemudahan dalam memperoleh rejeki dan rasa syukur atas
perlindungan yang telah diberikan. Hali ini senada dengan hasil wawancara
dengan bapak Putradi selaku mangku mekel pada tanggal 03 Agustus 2019
sebagai berikut:
“Secara umum makna Muja Wali ada dua.Pertama sebagai ucapan rasa
syukur kepada leluhur atas segala berkah seperti rezeki, panjang umur,
kesehatan, rahayu melbao, dan makna yang kedua sebenarnya tujuan kita
melaksanakan memuja ini adalah untuk memperoleh berkah keselamatan,
berkah kesehatan.Karena kita tahu bahwa kalau Muja Waliini tidak
dilaksanakan maka akan terjadi berbagai macam musibah dan bencana
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seperti ada angina puting beliung, hujan besar, tanah longsor bahkan ada
musibah penyakit yang diatangkan ketika kita tidak melaksanakan tradisi
Muja Wali ini”.
4.2.4 Prosesi Pelaksanaan Tradisi Muja WaliPada Masyarakat Buddha di
Lombok Utara
Tradisi Muja Tahon dan Muja Balit merupakan tradisi yang dilaksanakan
pada bulan April dan Agustus.Tradisi Muja Tahon dan Muja Balit adalah tradisi
yang yang dilaksanakan sebagai bentuk permohonan atau penghormatan dan
ucapan rasa syukur kepada leluhur yang telah memberikan kemudahan dalam
mendapatkan rezeki, keselamatan dan terhindar dari bencana.
Berdasarkan hasil wawancara yang didapat peneliti bahwa ada beberapa
persiapan atau tahapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan tradisi memuja
tahon dan balit.Tahap-tahapan dalam pelaksanaan tradisi memuja tahon dan balit
yaitu:
a. Pean memadak (membuat sesajen)
Pean memadak merupakan acara awal atau acara pembukaan tradisi Muja
Wali dan pempersiapkan sesajian yang akan dibawa ke tempat pemujaan untuk
acara pembersihan tempat ritual Muja Wali. Setelah melakukan memadak
barulah diadakan kegiatan tama menyapu. Proses tama menyapu diikuti oleh
mangku,

tauloka,

belian

dan

masyarakat,

bergontog

royong

untuk

membersihkan tempat pelaksaaan Muja Wali. Sebelum diadakan pembersihan
tempat ada bahasa yang dipakai yaitu sebagai bahasa pembuka. Hal ini
didukung hasil wawancara dengan amaq Sonia selaku mangku pengulu pada
tanggal 03 Agustus 2019 sebagai berikut:
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“Tabek inak buling blian, kah silak epe mulai menaup, sawek epe
menaup kah epe mulai mesabuk, sawek epe mesabuk, kah silak epe mulai
mara nekang perabotan aturan sik ngawek gama sik belaek

sik

memadak sik nunas kaya mulek kaya,yan buat pelih salak sik anak
mesilak inak buling belian, anak nunas sampura kalih gisian.
“Artinya: permisiinaq buling belian, silahkan inaq buling belian mulai
membasuh muka, memasang sabuk, setelah memasang sabuk silahkan
inaq buling belian mulai menurunkan perabotan aturan kita untuk
mengangkat tradisi yang besar ini, untuk meminta keselamatan, rezeki,
dan umur panjang. Kalau ada kata adik buling salah, adik buling minta
maaf.
Pawang atau hutan adat inilah yang harus dibersihkan terlebih dahulu
sebelum pelaksanan Muja Wali.Pawang atau hutan adat merupakan tempat
tinggal leluhur masyarakat Baru Murmas atau sering disebut sidha
Betara.Sanghyang Sidha Betara menjadi objek penghormatan masyarakat Baru
Murmas, Satan Dan Karang Panasan.Tama menyapu dilaksanakan pada sore
hari.Masyarakat dan muda-mudigontong royong membersihkan halaman
tempat memuja.Pawang adat hanya dibersihkan setiap ada pelaksanan tradisi
memuja.Untuk pembersihan sudah ditentukan bagian masing-masing.Setiap
orang mempunyai tugas dan tempat yang harus dibersihkan.Tempat yang
dibersihkan menjadi warisan dari nenek moyang, sehingga pada waktu tama
menyapu anak yang berkewajiban membersihkan tempat tersebut.
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b. Tun Gong (penurunan alat-alat gambelan)
Penurunan alat-alat musik tersebut disebut tun gong.Tung gong
merupakan sebutan untuk menurunkan atau mengeluarkan alat-alat gambelan
yang akan digunakan sebagai iringan dalam tradisi Muja Wali. Alat-alat
gambelan yang digunakan seperti : gong, gendang, dan kekemong. Pemangku,
belian, taklokak, mekel dan derujeng, berkumpul ditempat yang disebut
berugak derujeng, tempat tersebut khusus digunakan untuk memainkan alatalat gambelan sebagai pengiring selama perayaan memuja.Alat-alat gambelan
diturunkan dari rumah mangku penghulu pada sore hari, satu hari setelah acara
pembersihan tempat pemujaan.
c. Merowah
Merowah merupakan ritual yang dilakukan untuk mengundang atau
memanggil sanak saudara yang telah meninggal dunia.Ritual meroah selain
dilakukan setiap di rumah oleh masyarakat ada juga yang lebih penting yaitu
merowah yang dilakukan untuk leluhur masyarakat Baru Murmas.Melalui
merowah diharapkan sanak saudarayang telah meninggal dapat menikmati
makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh keluarga yang masih
hidup.Selain makanan dan minuman ada juga pakaian yang akan menjadi bekal
mereka yang sudah meninggal untuk digunakan ditempat mereka berada.
Merowah sebenarnya suatu ritual masyarakat sebagai rasa syukur kepada
leluhur.Melalui ritual merowah kita bersyukur atas rezeki dan kesehatan yang
diberikan oleh leluhur kita.Karena sudah memberi kita kemudahan rezeki,
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kesehatan, dan keselamatan dan sekarang lewat ritual merowah kita membalas
budi mereka dengan caramerowah.
Tujuan

masyarakat

merowahialah

untuk

leluhur

yang

sudah

meninggal.Sanak saudara yang masih hidup menyediakan makanan dan
pakaian untuk mereka, agar mereka juga dapat merasakan.Merowah sebuah
ritual sebagai rasa syukur kita kepada leluhur atas apa yang kita terima.
d. Tama Pawang/Surutan(penutupan)
Tama pawangmerupakan proses memasuki pawang adat tempat yang
menjadi lokasi pemujaan masyarakat Baru Murmas dan sekaligus sebagai
penutup acara tradisi Muja Wali. Tama pawang dilakukan dini hari setelah
persiapan dan acara di rumah selsai dilaksanakan. Pusat pemujaan berada
ditengah hutan adat berjarak 100 meter dari rumah warga.Pawang merupakan
tempat tinggal leluhur masyarakat Baru Murmas yang dinamai Sang hyang
Sida Betara. Pada pelaksanan tradisi memuja masyarakat dari tiga wilayah
yaitu: Baru Murmas, Satan, dan Karang Penasan berkumpul di pawang adat
untuk mengikuti acara Muja Wali. Proses ke pawang diikuti oleh tokoh adat
yang bersangkutan. Semua benda dan pustaka dan sesajen juga diikut bawa,
ada muda-mudi yang bertugas membawa perlengkapan sesajen yang
dipersembahkan

untuk leluhur.Sebelum meninggalkan tempat ritual ada

bahasa yang dipakai sekaligus sebagai penutup acara Muja Wali. Hasil
wwancara dengan amaq Sonia pada tanggal 03 Agustus yaitu:
“Tabek inak buling blian, kah silak epe mulai menaup, sawek epe
menaup kah epe mulai mesabuk, sawek epe mesabuk, kah silak epe mulai
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mara lusut mamitang lesudan perabotan aturan sik ngawek gama sik
belaek sik memadak sik nunas kaya mulek kaya,yan buat pelih salak sik
anak mesilak inak buling belian, anak nunas sampura kalih gisian.
“Artinya: Permisi inaq buing belian, silahkan inaq buling mulai
membasuh muka,memakai sabuk, setelah memakai sabuk inaq buling
mulai melusutpamitan perabotan aturan kita untuk mengangkat tradisi
yang besr ini. Kalau adik buling mangku ada salah adik buling minta
maaf.
4.2.5 AnalisisBentuk WacanaMuja Wali
Pada tahap ini, peneliti membahas lebih detail terkait bentuk wacanaMuja
Waliyang dilakukan oleh masyarakat dusun Baru Murmas yang sampai sekarang
masih dilestarikan.Untuk mengetahui lebih detail mengenai bentuk teks Muja
Wali ada beberapa informan yang peneliti wawancarai salah satunya AmaqSonia
selaku pemangku yang ada di dusun Baru Murmas, dalam hal ini dibahas lebih
jelas mengenai bentuk teks Muja Wali yang dilakukan sudah ada sejak zaman
nenek moyang masyarakat yang ada di dusun Baru Murmas. Hal tersebut sesuai
dengan hal wawancara dengan mangku Sonia sebagai berikut:
1. Wacana Dialog
Hal ini juga di dukung oleh hasil wawancara dengan AmaqNadi sebagai
mangku jerujengpada tgl 11 Mei 2019 mengatakan sebagai berikut:
a. Mesilak mangku nunang gong (pemberitahuan kepada magku untuk
penurunan gabelan)
Mangku Jerujeng

: Tabek adik buling mangku, kah dengain kat kakak
adik buling mangku, kakak mesilak adik buling
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Mangkupenghulu

mangku roa sik nunang perabotan gambelan dit
aturan sik ita ngangkat gama sik belaik sik nunas
kaya.yan buat pelih salak sik kakak mesilak adik
buling mangku kakak nunas sampura kalih gisian
adik buling mangku. Sawek wah nunang gong ita
mesilak ampok sik nyambek gong. Kah tabek adik
buling mangku, kah dengain kat kakak adek buling
mangku, kah silak adek buling mangku mara nyambek
perabotan aturan sik tak angkat gama sik belaek sik
ta nunas kaya, buat pelih salah sik kakak mesilak adik
buling mangku nunas sampura kalih gisian adek
buling mangku”.
“Artinya: Permisi, adik buling mangku, silahkan, mari
dengarkan kaka adek buling mangku, kaka
memberitahu adik buling mangku untuk menurunkan
alat-alat gambelan dan persembahan untuk kita, untuk
mengangkat tradisi yang besar ini untukmeminta
keselamatan. Kalau kaka adikbuling mangku ada
salah adikminta maaf.
:silak (bahasa sendiri atau bahasa isyarat)

Hal senada yang disampakaikan oleh amakSetiadi selaku mangku
belimbing atau taulokak belimbing bahwa Bahasa yang di pakai atau bentuk
Bahasa yang dipakai untuk melaksanakan tradisi Muja Wali yaitu hasil
wawancara pada tanggal 29 Juni 2019 mengatakan bahwa:
b. Mesilak mangku ngaraang Muja Wali (pemberitahuan kepada mangku
untuk bahwa tiba saatnya pelaksanaan Muja Wali)
Mangku Taulokak Belimbing :“Tabek bapuk buling manku, kah dengain kat
anak mesilak amaq buling mangku ruan ita ngangkat
gamasik belaek ruan ta sik nunas kaya. Yan buat pelih
salak kat anak mensilak amak buling mangku anak
nunas sampura kalih gisian amak buling mangku”
“Artinya: prmisi,bapuk buling mangku, silahkan
dengarkan anak memberitahu bapuk buling mangku,
tentang pelaksanaan tradisi kita yang besar ini, untuk
meminta keselamatan, kalau anak salah kata anak
memberitahu bapuk buling mangku anak minta
maaf.”
Mangku penghulu :Silak (bahasa isyarat)
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c. Mensilak Inaq bulig belian nekang perabotan (pemberitahuan kepada inaq
buling belian untuk menaikan perabotan)
Mangku tunag tekang : “Tabek inak buling blian, kah silak epe mulai
menaup, sawek epe menaup kah epe mulai
mesabuk, sawek epe mesabuk, kah silak epe mulai
mara nekang perabotan aturan sik ngawek gama
sik belaek sik memadak sik nunas kaya mulek
kaya,yan buat pelih salak sik anak mesilak inak
buling belian, anak nunas sampura kalih gisian.
Inaq buling belian
:mejawab dengan mengunakan bahasa isyarat
“Artinya: permisiinaq buling belian, silahkan inaq
buling belian mulai membasuh muka, memasang
sabuk, setelah memasang sabuk silahkan inaq
buling belian mulai menurunkan perabotan aturan
kita untuk mengangkat tradisi yang besar ini, untuk
meminta keselamatan, rezeki, dan umur panjang.
Kalau ada kata adik buling salah, adik buling
minta maaf.
d. Mensilak inaq buling belian suruk melusut (permohonan atau menyuruh
inaq buling untuk minta pamitan)
Mangku tunang tekang : “Tabek inak buling blian, kah silak epe mulai
menaup, sawek epe menaup kah epe mulai
mesabuk, sawek epe mesabuk, kah silak epe mulai
mara lusut mamitang lesudan perabotan aturan sik
ngawek gama sik belaek sik memadak sik nunas
kaya mulek kaya,yan buat pelih salak sik anak
mesilak inak buling belian, anak nunas sampura
kalih gisian.
Inaq buling belian
:mengunakan bahasa isyarat
“Artinya: Permisi inaq buing belian, silahkan inaq
buling mulai membasuh muka,memakai sabuk,
setelah memakai sabuk inaq buling mulai
melusutpamitan perabotan aturan kita untuk
mengangkat tradisi yang besr ini. Kalau adik
buling mangku ada salah adik buling minta maaf.

36

2. Wacana Monolog
Hal

senada

yang

disampaikan

oleh

Amaq

Nadi

mengenai

wacanamerowah pada tanggal 11 Mei 2019 mengatakan
a. Wacana meroah (memanggil para leluhur dan sanak keluarga yang telah
meninggal dunia)
“Tabek silak sida segiang seri goangku bapuk balok, taulokakku sik
ngenangang ager ulek inum mengan”
“artinya: Permisi, para leluhurku mari pangilkan kami nenek, kakek kami
berserta keluarga kami yang telah meningal dunia untuk pulang menikmati
makanan dan minumn atau sesajian yang kami hidangkan”.
b. Wacana Persembahan Aturan atau Ngaturang
Upacara persembahan selalu di mulai dengan doa untuk memanggil
para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dunia untuk
menerima sesajian yang telah dipersembahkan oleh pemangku. Hal ini
didukung hasil wawancara peneliti degangan amaq Sonia selaku mangku
pengulu pada tanggal 03 Agustus 2019 sebagai berikut:
“sak dua telu empat lima enam pituq, tabek kula sang hyang sri,
aturang kula tibaq sanghyang pepujan, tibaq hyang tetungguran,
tibaq sang hyang kembulan da epeng kula. Aturang kula tibaq betara
guru, betara sakti, betara jeneng, idodari sakti, idodari jeneng, jeriji
sepulu, lekoq goro buaq ngelotok, da epeng kula,.Buat pelih salak
qatus ura arep ragan pemban kula nunas ampura, kula nunas jeneng,
kula nunas serminang, kula nunas rahayu, reseki berkat da epeng
kula”.
Artinya:“Satu dua tiga empat lima enam tujuh, hormat kepada sang
hyang sri, persembahkanlah persembahan hamba kepada sang hyang
pepujan (yang patut untuk dipuja), sang hyang tetungkuran (yang
menjadi pangkal utama), sang hyang kemulan (modal utama) dialah
milik hamba. Persembahkanlah persembahan hamba kepada batara
guru (yang menjadi guru), batara sakti (yang memiliki kehebatan dan
kekuatan), idodari jeneng (yang melindungi), jari sepuluh, sirih yang
telah layu dan pinang yang elah kering,dialah milik hamba. Bila ada
kesalahan dalam upacara persembahan ini, hamba mohon maf sebesarbesarnya, hamba mohon perlindungan, hamba mohon dilihat, hamba
mohon kemuliaan, hamba mohon rejeki yang ada berkahnya, dialah
milik hamba”.
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4.2.6 Analisis Makna Wacana Muja Wali
Pada bagian ini peneliti akan menganalisis terkait dengan makna Wacan
Muja Waliyaitu:
1. Persembahan
Persembahan adalah sesuatu yang diberikan kepada sesorang sebagai
bentuk ketaatan pada hukum atau pemberian secara sukarela sebagai hadiah
atau guna membantu meringankan beban orang lain. Dalam tradisi Muja Wali
selalu diiringi persembahan dan makna persebahan disini adalah untuk
mengucapkan rasa syukur, atas rezeki, umur panjang, dan kemudahan yang
diberikan oleh para leluhur.
2. Moral
Moral adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap
individu untuk bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan
menghormati antar sesama.Dalam tradisi Muja Wali ini juga tertanam nilai
moral, buruk yang kamu lakukan pasti buruk yang akan kamu jumpai, dan
sebaliknya bagus yang kamu lakukan pasti bagus yang akan kamu jumpai.
3. Rasa syukur
Syukur merupakan suatu ucapan terima kasih kepada tuhan atau para
leluhurkita.Dalam tradisi Muja Wali ini merupakan rasa syukur masyarakat
Baru Murmas kepada leluhur atas kesehatan, rezeki, umur panjang yang
masyarakat nikmati sampai saat ini.
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4. Sosial
Sosial adalah maahluk sosial yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri,
dan

orang

lain

menafsirkan

makna-makna

obyek-obyek

didalaam

kesadarannya dan memutuskannya bagaimana iya bertindak secara berarti
sesuai dengan penapsiran.Dengan adanya

tradisiMuja Wali ini dapat

menumbuhkan sikap gotong royong masyarakat, sehingga silaturahmi antar
warga dapat terbina dengan baik dan mempererat tali persaudaran,
meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat.
4.2.7 Analisis Fungsi Muja Wali
Pada bagian ini peneliti akan menganalisis terkait dengan fungsi tradisi
Muja Walibagi masyarakat Dusun Baru Murmas sebagai berikut;
1. Pendidikan
Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan
kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generaasi
berikutnya.Dalam tradisi Muja Wali ini juga mengandung pendidikan, karena
dalam tradisi ini mengandung nilai agama yang sifatnya mendidik dan
masyarakat masih menghargai seni dan budaya, karena di dalam Muja Wali ini
masih mengunakan kesenian lokal.Jadi tradisi ini sifatnya mendidik bagi
masyarakat Baru Burmas dan generasi muda Setelu Orong Pak Panasan.
2. Estetika
Estetika merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang
keindahan. Dalam tradis Muja Wali ini juga mengandung keindah, karena
dimana pada saat melaksanakan tradisi Muja Wali ini harus mengunakan
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pakaian rapi atau mengunakan pakaian adat dan tidak boleh mengunakan
celana pada saat acara berlangsung dilakssanakan, selain itu juga yang yang
membuat indah adalah masyarakat yng beragama lain ikut dalam acara Muja
Wali ini. Keindahan juga datang pada saat melaksanakan ritual-ritual tertentu
dalam tradisi ini.Jadi tradisi Muja Wali ini juga mengandung keindahan
tersendiri.
3. Moral
Moral adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan keada setiap
individu untuk besosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan
menghormati antar sesama. Dalam tradisi Muja Wali ini juga tertanam nilai
moral, dalam tradisi Muja Wali masayarakat tidak boleh melaksanakan tradisi
ini dengan hasil yang tidak benar, misalkan sesajian atau barang yang
digunakan tidak boleh dari hasil mencuri atau mengambil barang milik orang
lain dan sesajian yang digunakan dalam tradisi ini mengunakan hasil jerih
payah mereka sendiri, selain itu juga masyarakat menghormati setiap orang
yang ikut melaksanakaan tradisi Muja Wali ini walaupun masyarakat yang
datang itu agama lain dan masyarakat juga harus berucap, bertutur sopan saat
melaksanakan tradisi Muja Wali ini. Jadi tradisi Muja Wali ini juga
menanamkan nilai, moral dan perilaku masyarakat setempat.
4. Syukur
Syukur merupakan suatu ucapan terima kasih kepada tuhan atau para
leluhur kita.Muja Wali ini merupakan rasa syukur masyarakat baru murmas
kepada leluhur atas kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang teleah
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masyarakat nikmati jasa para leluhur sehinga tradisi ini bias terlaksana dan
bias berjalan sesuai harapan. Jadi rasa syukur yaitu membalas jasa para leluhur
yang telah melindungi dari segala penyakit dan dan memberikan rezeki,
kemudahan dengan menyunguhkan sesajian kepada para leluhur kita.
5. Hiburan
Hiburan merupakan segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata,
benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau hiburan. Talam tradisi ini
juga ada hiburan, maksud hiburan disini, yaitu hiburan yang diiringi tradisi
misanya hiburan gambelan yang mengiringi tradisi Muja Wali ini da nada juga
tarian yang ada di dalam tradisi muja ali, selain gambelan dan tarian ada juga
perang ketopat yang dipertontonkan masyarakat pada tradisi ini. Perang
ketupat dilakukan setelah ritual meretas (membuka) sesajian yang dibawa oleh
masarakat sesajian itu diambil isinya sebagian misalkan ketupat untuk acara
perang ketupat.Jadi dalam setiap tradisi pasti ada hiburan yang ada dalam
tradisi tersebut.
4.3 Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan buntuk, fungsi, dan makna
wacana Muja Wali pada masyarakat dusun Baru Murmas.Penelitian ini dilakukan
sejak tanggal 09 Juni hingga 09 Juli 2019.Adapun data dari hasil penelitian bentuk
wacana Muja Waliterdapat dua bentuk yaitu, wacana dialog dan wacana monolog.
Fungsi Muja Wali ada lima dan dan terdapat empat makn Muja Wali.
1. Bentuk wacana dialog ada tiga yaitu Mesilak mangku nunang gong
(pemberitahuan kepada magku untuk penurunan gabelan), Mesilak mangku
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ngaraang Muja Wali (pemberitahuan kepada mangku untuk bahwa tiba
saatnya pelaksanaan Muja Wali)Mensilak Inaq bulig belian nekang perabotan
(pemberitahuan kepada inaq buling belian untuk menaikan perabotan), dan
Mensilak inaq buling belian suruk melusut (permohonan atau menyuruh inaq
buling untuk minta pamitan)
2. Bentuk wacana monolog ada dua yaitu Wacana meroah (memanggil para
leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dunia) dan Wacana meroah
(memanggil para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dunia)
3. Fungsi Muja Wali ada lima yaitu pendidikan, estetika, moral, rasa syukur, dan
hiburan
4. Makna Muja Wali ada empat yaitu persembahan, moral, rasa syukur, dan
sosial.
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