BAB V
KESIT{PI'LT\N DA}I SARAN

A. Keslmpulan
Setelah dluralkan dengan panJang Lebar tentang
upaeara supltan yang dllakeanakan oleh maeyarakat Desa
MoJogebang Kecamatan Kernlagl Kabupaten MoJokerto, dl

mana bahasa utamanya adalah upacara supltan dl

Desa

MoJogebang, maka sampallah klnl pada keelmpulan yang

dapat dlmakeudkan antara la1n sebagal berlkut:

1. Upacara-upacara yang berdapat dl Deea MoJogebang
tapl pandangan masyarakat segungguhnya mempunyal
artl pentlng dalan kehldupan magyarakat. Khususnya
sebagal ekepedlsl anallea kehldupan eplrttual
mereka, untuk menghadapl tantangan hldup yang senba
kompleks.

2. Dalam pelakeanaan upacara eupltan yang

eemula

berawalnya merupakan keblasaan Ielam dahulu yang
ada d1 Deea MoJogebang dan dl1kutl oleh aemua orang

(masyarakat) balk yang berkepercayaan

anlm1sme,

dl-namleme, Hlndu dan Budha, klnl upacara tereebut

sudah mengarah pada persoalan ekonoml dan
keseiahteraan warga desa. Keadaan lnl
dapat
r-

6A

dlkatakan mereka mempunyal corak

kebudayaan

tereendlrl sepertl penyembahan.
3. Da1am upaeara eupltan Je1ae terdaPat keterpaduan
beberapa unsur kebudayaan Jawa aeI1 (anlmleme dan

dlnamlsme), unaur

agama

Hlndu, unsur agama Budha,

dan unaur budaya yang berasal darl agama Ielam.
Sedang unsur-unsur budaya dl atae rangkalan dalam
upacara eupltan dapat dlterangkan sebagal berlkut:

a. Dasar upacara yang klnl dllaksanakan sebaglan
besar masyarakat Desa MoJogebang adalah
menglkutl keblagaan atau tradlel orang tua
terdahulu mereka beranggapan bahwa upacara
tereebut merupakan warlsan sucl darl nenek
moyang mereka yang harus dlleetarlkan dan
dapat
dlkembangkan. Keadaan eePertl lnI
bahwa maeyarakat maslh kuat
keyaklnannya terhadap adanya makhluk halue atau
dlbukttkan

roh-roh halus yang

mampu

memPengaruhl kehldupan

mereka. Jadl dapat dltegaekan bahwa upacara
dan
men8andung unBur anlmleme
tersebut
dl-namlsme.

b. TuJuan upacara eupitan ltu sendlrl dl
merupakan bentuk keeelamatan Juga
sodaqoh atau pereembahan yang berupa

eamplng
memberl
makanan
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bubur merah dan bubur put1h, tumpeng, nael
Solong, nasl kunlng, kue-kue yang berukuran
besar yang mempunyal beraneka warna untuk
saudara yang menlnggal dunla dan pereembahan
terhadap danyang yang dlanggap keramat (uneur
anlmleme, dlnamlBme, Hlndu dan Budha). Sedangkan

un6ur fslam dalam upacara ini

adalah bentuk
sedekah yang merupakan rangkalan darl pensuclan
dlrl dan Jlwa raga setelah puasa 3Z harl
dltambah puaaa tlga harl.
c. Puneak pelaksanaan upacara supltan yang dlarak

menuJu ke tempat keramat dl dalamnya ada ungur
perpaduan antara yang bernafaa Ielam (M1ea1nya:

pembacaan doa

dan tahllan)
dengan yang
bernafaekan anlmlsme dan dlnamlsme, Hlndu dan
Budha (mlealnya: pembacaan mantra-mantra).
d. Dalam penentuan

alat upacara supltan balk

yang

berbentuk tumpeng dan eebagalnya. Penentuan
waktu upacara, macam-macam eesaJl yang dladakan
dengan doa-doa dan mantra-rnantra yang dlucapkan,

bahwa tuJuan darl upacara ltu

eendlrl;

yang

eemula bertuJuan memberelhkan dtrl
menurut
sebagalmana yang ada dalam agama Ielam berubah
menJadl aturan. yang terelelpl

dl dalamnya unaur
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penghormatan terhadap berhala

(benda

yang

dlanggap keramat).

e. Pengaruh darl upacara supltan yang bernula darl
unBur Ielam dan anlmleme, lnl tumbuh bercampur
aduk

dengan kepercayaan yang berelfat
elngkrltleme balk daram pora plklr dan perllaku
masyarakat Deea MoJogebang. Sehlngga clta-elta

kehldupan yang lsIaml murnl dan berslfat
konsekuensl amat sullt
dltumbuhkan maupun
dlkembangkan leblh 1anJut.
B. Saran-aaran
Darl penghayatan dan pemahaman klta

terhadap

upacara supltan yang berkembang dl Desa MoJogebang
Kecamatan Kemlagt Kabupaten MoJokerto dengan eegala
konplekeltasnya, maka terpetlklah beberapa pemlklran
pentlng yang perru dlsampalkan dalam bahaean terakhlr
1nl eebagal Baran supaya menJadl bahan renungan bagl
klta aemua umat lelam. Adapun Baran-Baran yang dapat
dieampalkan adalah eebagal berlkut:

1. supaya eupltan inl yang eudah menJadl budaya bangsa
Indonesla umumnya dan maeyarakat Desa MoJogebang,
maka untuk menumbuhkan kebudayaan semacam
memperkaya khazanah kebudayaan

ln1

guna

naslonal, hendaklah

7t
ada keJelaean artl,

menurut

agama dan

fungsl, dan tuJuan upacara 1tu
kepercayaan; artlnya

maeyarakat

mueI1m hendaklah blea menJaga dan meleetarlkan

kemurlnlan

agama (dalam ha1

ln1

I>ercampur-adukan bermacam-macam

felam) darl
keyaklnan (slng-

agama

krltleme) yang menyusup dalam upacara eupltan 1n1.
2. Untuk menJaga dan meleetarlkan kemurnlan
kepercayaan dan aJaran agama Islam hendaklah
masyarakat Desa MoJogebang yang maelh konsekuen
terhadap agamanya melakukan pendekatan kepada
unaur-unsur yang terkalt

(mlealnya: Departenen

RI) untuk mengaktlfkan dan leblh memperlancar
upaya para dal dan muballgh dalan melaksanakan
Agama

pemantapan kepercayaan dan hukum Becara 1elam1.

C- Penutup
Penulle mengucapkan raea syukur alhamdullllah ke

hadlrat Allah yang Maha Eea, eehlngga penulle dapat
menyeleeatkan tugae skrlpel yang eangat sederhana 1nl

dan Baya ucapkan banyak terlma kaeih kepada Bemua
plhak terutama kepada Bapak H. A11 Mufrodl dan Nur
Rokhlm yang telah memblmblng dalam penullsan ekrlpel

hlngga tuntas dan mudah-mudahan budl balknya dlbalae
oleh Allah Yang Maha Pemurah.
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Penulle menyadarl eepenuhnya bahwa pembahaean
ekrlpel lnl kurang aempurna, namun demlklan hael1
penullsan lnl merupakan ueaha Vang eungEuh-eungeuh
darl penullean dalam penelltlan terhadap upacara
supltan dl Deea MoJogebang Kecamatan Kemragl Kabupaten
MoJokerto.

B1la terdapat kekurangan atau keealahan dalam
penullean ekrlpsl ln1, maka haI ltu bukanlah atae
kesengaJaan penulle, karena sumbangan pemtklran deml
kesempurnaan dan kebalkan karya 1lmlah

lnl

berlkutnya

sangatlah penulle harapkan darl aemua plhak.

Akhlrnya kepada Allah penulls bertawakal d1rl
dan aemoga Jerlh payah 1nl mendapat balaean dan
kerldhoan-Nya, amln ya robbal aIamln.

Penulls

