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ABSTRAK 

 

     Upacara ngaben adalah proses pensucian roh orang yang telah 

meninggal dengan cara dibakar agar bisa kembali ke Sang Pencipta. 

Masyarakat tradisional memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan 

sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk menge-

tahui jenis tanaman dan bagian tanaman apa saja yang digunakan da-

lam proses ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada Masyarakat 

Suku Bali dan cara pemanfaatan tanaman yang digunakan pada proses 

ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada masyarakat Suku Bali, 

mengetahui nilai Index of Cultural Significance (ICS), Use Value 

(UV), dan Fidelity Level (FL) dari tanaman yang digunakan dalam 

ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) serta mengetahui status kon-

servasi tanaman yang digunakan dalam ritual Pitra Yadnya (upacara 

ngaben) pada Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Ra-

man Kabupaten Lampung Tengah. 

     Jenis penelitian ini yaitu mixed method, teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling dan Snowball 

Sampling. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dengan 

menggunakan gabungan metode kualitatif dan menggunakan metode 

kuantitatif. Dimana metode kualitatif menggunakan metode deskripsi 

dan uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. 

     Hasil menunjukkan bahwa ditemukan sekitar 42 jenis tanaman 

yang digunakan untuk upacara ngaben yang terbagi ke dalam 27 

famili.Tanaman ngaben yang paling banyak dimanfaatkan adalah 

tanaman yang berasal dari famili Poaceae. Bagian tanaman ngaben 

yang dimanfaatkan terdiri dari bagian daun, bunga, buah, umbi, ba-

tang, biji, tunas dan rimpang. Cara pengolahan atau pemanfaatan 

tanaman yaitu dengan cara digoreng, dipotong, dilipat, diiris, diikat, 

direbus, digeprek, dihaluskan,disobek dan ada juga yang di pakai 

secara langsung, Nilai Index of Cultural Significance (ICS) yang san-

gat tinggi yaitu 1, nilai index tinggi yaitu 3, nilai index sedang yaitu 8, 

nilai index rendah 17 dan nilai index sangat rendah yaitu 13, jumlah 

Use Value (UV) yaitu sirih dan bunga telang dengan nilai 0,55, dan 

nilai Fidelity Level (FL) tertinggi yaitu sirih dan kenanga dengan nilai 

100%. Tanaman yang memiliki nilai status konservasi CR berjumlah 2 

tanaman, DD 5 tanaman, LC 30 tanaman, NT 1 tanaman, dan VU 4 

tanaman. 

 

Kata Kunci: Etnobotani, Tanaman Ngaben, dan Upacara Ngaben. 

 



 

 

iii 

ABSTRACT 

 

     The Ngaben ceremony is a process of purifying the spirits of peo-

ple who have died by burning them so they can return to the Creator. 

Traditional communities have a life that is very close to natural re-

sources and the environment. The purpose of this study was to find 

out what types of plants and plant parts are used in the Pitra Yadnya 

ritual process (cremation ceremony) in the Balinese Tribal Society and 

how to use plants used in the Pitra Yadnya ritual process (cremation 

ceremony) in the Balinese Tribe community, knowing the index value. 

of Cultural Significance (ICS), Use Value (UV), and Fidelity Level 

(FL) of the plants used in the Pitra Yadnya ritual (cremation ceremo-

ny) as well as knowing the conservation status of the plants used in 

the Pitra Yadnya ritual (cremation ceremony) in the Balinese tribe in 

Rama Dewa Village, Seputih Raman District, Central Lampung Re-

gency. 

     This type of research is a mixed method, the sampling technique 

used is purposive sampling and snowball sampling.  Data analysis 

used descriptive analysis, using a combination of qualitative methods 

and quantitative methods.  Where the qualitative method uses the 

method of description and test the validity of the data used, namely 

triangulation of sources. 

     The results showed that there were around 42 types of plants used 

for the Ngaben ceremony which were divided into 27 families. The 

most widely used cremation plants were plants from the Poaceae fami-

ly. The parts of the Ngaben plant that are used consist of leaves, flow-

ers, fruit, tubers, stems, seeds, shoots and rhizomes. The way of pro-

cessing or utilizing plants is by frying, cutting, folding, sliced, tied, 

boiled, crushed, mashed, torn and some are used directly, the Index 

value of Cultural Significance (ICS) is very high, namely 1, the index 

value high is 3, medium index value is 8, low index value is 17 and 

very low index value is 13, total Use Value (UV) is betel and telang 

flower with a value of 0.55, and the highest Fidelity Level (FL) value 

is betel and memories with a value of 100%. Plants with CR conserva-

tion status were 2 plants, DD 5 plants, LC 30 plants, NT 1 plant, and 

VU 4 plants. 

 

Keywords: Ethnobotany, Ngaben Plants, and Ngaben Ceremony.
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MOTTO 

 

ٌٍْى ﴿ ٍج َكِش ْٔ ٍْ ُكمِّ َص ٍَْٓا ِي بَْتَُا فِ
َْْۢ ا اِنَى اْْلَْسِض َكْى اَ ْٔ نَْى ٌََش َٔ ﴾٧ااَ  

 

Artinya: ―Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 

banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang baik?”.(Q.S. Asy-Syu‘ara (26) Ayat 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Penelitian dengan judul Studi Etnobotani Ritual Pitra Yadnya 

(Upaca Ngaben) Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih 

Raman Kabupaten Lampung Tengah. Akan membahas topik 

mengenai pemanfaatan tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat 

suku  tesebut dalam melaksanakan upacara ngaben. Untuk memper-

jelas maksud dari judul ini maka penulis akan menjelaskan makna dari 

setiap kata yang diguanakan dalam penyusunan judul ini. Adapun 

masing-masing kata yang akan dijelasakan adalah sebagai berikut.
1
 

1. Studi merupakan suatu kajian ilmiah yang dilakukan untuk 

mempelajari suatu hal.
2
 

2. Etnobotani merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji 

hubungan antara manusia dengan tumbuhan.
3
 

3. Upacara merupakan suatu rangkaian  kegiatan yang dilakukan 

yang dilakukan oleh sekelompok berdasarkan suatu kebiasaan 

atau kepercayaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mem-

bentuk suatu hubungan anatara manusia dengan sang pencip-

ta.
4
 

4. Ngaben merupakan suatu uapacara kematian yang dilakukan 

oleh suatu kelompok masyarakat yang dimaksudkan untuk 

melakukan penyucian terhadap roh leluhur.
5
 

                                                     
1Nilam Cahyawati, Studi Etnofomakologi Tanaman Obat Di Desa 

SumberJaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Sebagai Sumber 

Literasi Keanekaragaman Hayati (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 

2019, 2019), https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78. 
2 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Lux, (Semarang: Widya Karya, 2011), 528 
3Rini Dwi Rahayu, ―Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Pernikahan 

Masyarakat Suku SU Da, Jawa, Dan Bali Di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung Selatan,‖ 2019, 50–65. 
4Etika Kurnia Putri, ―Pengaruh Upacara Ngaben Massal Pada Masyarakat 

Hindu Bali Terhadap Integrasi Sosial,‖ Journal of Linguistics 3, no. 2 (2018): 82, 

https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2010v5n1.2536. 
5Komang Geri Arnata, ―Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam 

Petualangan Saddula Pada Upacara Pengabenan Di Banjar Paketan Kelurahan Paket 

Agung Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng,‖ Jurnal Agama Dan Budaya 1, no. 
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5. Suku Bali suatu suku yang ada di indonesia lebih tepatnya su-

ku yang berasal dari pulau Bali. Suku ini pada umumnya se-

bagai penganut agama hindu yangsangat menjaga tradisinya. 

6. Kecamatan Seputih Raman adalah sebuah sebuah kecamatan 

yang secara geografi berada di Kabupaten Lampung Tengah, 

Provinsi Lampung. 

     Berdasarkan pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan studi 

etnobotani proses ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) merupakan 

suatu kajian ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari 

mengenai pemanfaatan tumbuhan yang digunakan dalam pelaksanaan 

upacara penyusian roh yang dilakukan oleh suku Bali di Kecamatan 

Seputih Raman. 

B. Latar Belakang Masalah 
     Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di 

dunia. Indonesia selain memiliki wilayah yang sangat luas negara ini 

juga memiliki keragaman suku yang sangat banyak dan tersebar di 

berbagai daerah dari dari Sabang hingga Merauke. Suku-suku tersebut 

pada mulanya sangat bergantung pada alam dalam mencukupi kebu-

tuhan hariannya. Setiap suku yang  ada di Indonesia memiliki 

keberagaman pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan tum-

buhan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman pengetahuan terse-

but menjadikan suatu kekayaan budaya tersendiri bagi Indonesia dan 

harus terus dilestarikan.
6
 

     Masyarakat di Indonesia sebagian besar masih sangat menjaga dan 

terus melestarikan budaya-buda tradisional yang melekat dan terus 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tradisional yang yang 

masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat juga didukung 

oleh adanya keanekaragaman hayati yang melimpah di Indonesia. 

Keanekaragaman hayati yang cukup melimpah selama ini banyak di-

manfaatkan oleh selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam berbagai hal. Secara umum masyarakat tradisional kehidupann-

ya sangat berkaitan erat dengan alam di sekitarnya, sehingga terjadi 

                                                                                                                 

2 (2017): 22. 
6Gusti Hardiansyah dan Idham Bitenia Elen Kuni, ―Etnobotani Masyarakat 

Suku Dayak Kerabat Di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten 

Sekadau,‖ Jurnal Hutan Lestari 3, no. 3 (2015): 392. 
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interaksi antara manusia dan tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan  yang 

dilakukan oleh suatu keolompok masyarakat atau etnis dalam pelaksa-

naan upaca adat merupakan salah satu bentuk upaya melestarikan bu-

daya dan keanekaragaman tumbuhan.
7
 

     Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah 

dimana keanekaragaman hayati tersebut memiliki memiliki berbagai 

komponen yang memilikiperanan penting seperti sebagai sumber pan-

gan, energi, kesehatan, serta nilai guna baik nilai guna secara aktual 

maupun potensial yang dapat memenuhi kebutuhan mahluk hidup. 

Nilai-nilai terebut harus terus dipertahankan dari generasi-kegenerasi 

berikutnya. Keberlanjutan menjadi kata kunci yang memberikan kes-

empatan besar bagi manusia untuk menjalakan kehidupan dalam 

jangka waktu tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya alam 

yang terbatas. 

     Berdasarkan hal tersebut konservasi menjadi suatu hal yang sangat 

penting karena adanya tuntutan kepada masyarakat agar bijak dalam 

pemanfaatan Sumber Daya Alam yang jumlahnya terus berkurang, 

sehingga dengan dilakukannya konservasi sumber daya alam yang 

tersedia dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
8
Etnobotani meru-

pakan suatu disiplin ilmu serta sebagai asas konsepsi bagi masyarakat  

terkait sumber daya lingkungan yang menjadi pelindung untuk nilai 

berbagai nilai dalam suatu budaya.
9
 

     Etnobotani dimanfaatkan sebagai sarana yang dugunakan untuk 

mendokumentasikan pemanhaman yang dimiliki oleh masyarakat 

mengenai pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

halnya pemanfaatan tumbuhan sebagai obat, material bangunan, serta 

sebagai pelengkap dalam suatu upacara adat yang dilakukan oleh sua-

tu suku tertentu. 10Upacara adat merupakan suatu unsur kebudayaan yang 

                                                     
7Nurmiyati as Syaffa Aal Liina, Husna Ainun Fauziah, ―Studi Etnobotani 

Tumbuhan Upacara Ritual Adat Kelahiran Di Desa Banmati, Kecamatan Tawangsari, 

Kabupaten Sukoharjo,‖ BIOSFER : Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi 2, no. 2 

(2017): 24–25, https://doi.org/10.23969/biosfer.v2i2.657. 
8Samedi, ―Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia‖,Jurnal 

Hukum Lingkungan, vol 2, no.2.Desember 2015: 1. 
9Samedi, ―Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia‖,Jurnal 

Hukum Lingkungan, vol 2, no.2.Desember 2015: 1. 
10Cut Nurmaliah Rizal Sunanda, Hasanuddin, ―Etnobotani Pada Masyarakat 

Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan 
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bersifat umum dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah.
11

 

     Upacara adat adalah sebuah tradisi perayaaan atau suatu kebiasaan 

yang kerap dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, upacara 

adat tersebut merupakan bagian dari kebiasaan manusia dan dalam 

pelaksanaannya kerap menggunakan tumbuhan yang berada di seki-

tarnya, sehingga menciptakan suatu hubungan hubungan yang sangat 

erat kaitannya antara manusia dengan lingkungannya.
12

 Pemanfaatan 

tumbuhan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sebatas urusan 

ekonomi atau sebagai sumber bahan pangan akan tetapi tumbuhan 

juga dianggap memiliki nilai penting dalam bidangspiritual.
13

 

     Q.S Abasa ayat 24-32 telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

menciptakan alam semesta beserta isinya dengan sempurna.Salah satu 

ciptaan Allah SWT yaitu tumbuhan yang memiliki berbagai macam 

manfaat dalam kehidupan manusia. 

 

ٍُ اِنَى طَ  ََْس ُْظُِش اْْلِ ِعَُبًّا فَْهٍَ َٔ َْبَْتَُا فٍَِٓا َحبًّّا  َ اَء َصبًّّا ثُىَّ َشقَْقَُا اْْلَْسَض َشّقًّ فَؤ ًَ َعاِيّ أَََّا َصبَْبَُا اْن

ََْعاِيُكىْ  ِْلَ َٔ ا نَُكْى  أَبًّّا َيتَاعًّ َٔ فَاِكَٓةًّ  َٔ َحَذائَِق ُغْهبًّا  َٔ ََْخًلًّ  َٔ ٌْتًَُّٕا  َص َٔ قَْضبًّا َٔ  

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan maka-

nannya (24), kamilah yang telah mencurahkan air 

melimpah (dari langit) (25), kemudian Kami belah 

bumi dengan sebaik-baiknya (26), lalu disana Kami 

tumbuhkan biji-bijian (27), dan anggur dan sayur-

sayuran (28), dan zaitun dan pohon kurma (29), dan 

kebun-kebun yang rindang (30),dan buah-buahan ser-

ta rerumputan (31), (Semua itu) untuk kesenanganmu 

dan untuk hewan-hewan ternakmu (32)”. 

     Dalam Surah ‗Abasa ayat 24-32 dijelaskan bahwa besarnya 

manfaat tumbuhan yang ada di bumi untuk kehidupan manusia. 

Pengetahuan tentang kandungan serta manfaat dari tumbuhan ini akan 

                                                                                                                 

Dan Pendidikan Unsyiah 5, no. 1 (2020): 326. 
11Evy Aryanti Ni Ketut Ayu Sutraningsih, Kurniasih Sukenti, Sukiman, 

―Studi Etnobotani Pada Daksina Tumbuhan Penyusun Di Pulau Lombok , Nusa 

Tenggara Barat , Indonesia,‖ Jurnal Etnobiologi Asia 2, no. November (2019): 48. 
12Asep Zainal Mutaqin, Windi Astriani, Teguh Husodo. 
13Bitenia Elen Kuni, ―Etnobotani Masyarakat Suku Dayak Kerabat Di Desa 

Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.‖ 
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terus berkembang seiring dengan banyaknya penelitian ilmuwan 

mengenai tumbuhan tersebut. Allah telah mencurahkan berbagai 

macam kenikmatan kepada manusia salah satunya melalui tumbuhan 

yang Ia ciptakan di bumi, maka hendaklah manusia berpikir tentang 

bagaimana cara memanfaatkan, mengolah, serta merawat karunia ter-

sebut dengan baik. 

     Dalam Al- Quran juga telah dijelaskan bahwa Allah Subhanallahu 

wata‘ala memerintahkan manusia diciptakan menjaga bumi dan tidak 

membuat kerusakan dimuka bumi, yakni dalam Q.S. Al An‘am ayat 

99: 

آِء َيآءًّ  ًَ ٍَ انسَّ ََْضَل ِي َٕ انَِّزْي أَ ُْ َٔ
ج
  ُُّْ ا َُّْخِشُج ِي ُُّْ َخِضشًّ ٍء فَاَْخَشْجَُا ِي ًْ ِّ ََبَاَت ُكمِّ َش فَاَْخَشْجَُا بِ

تََشا ِكبًّا  َحبًّّا يُّ
ج

ا َٕ ُْ ٍْ طَْهِعَٓا قِ ٍَ انَُّْخِم ِي ِي ٌَ ُيْشتَبًِّٓا َٔ ا يَّ انشُّ َٔ  ٌَ ْٕ ٌْتُ انضَّ َّٔ ٍْ اَْعَُاٍب  ٍث يِّ
َجُّّٰ َّٔ ٌٌ َداٍََِةٌ 

  ٍّ ٍَْش ُيتََشابِ َغ َّٔ ( ٌَ ْٕ ٍو ٌُّْؤِيُُ ْٕ ٍث نِّقَ ٌّٰ نُِكْى َْلّٰ ًْ رّٰ ٌَّ فِ ِّ  اِ ُِْع ٌَ َٔ َش  ًَ ِِِٓ اَِرآ اَْث ِش ًَ ى ثَ
آ اِنّٰ ْٔ َْظُُش (٩٩اُ  

 

 Artinya :”Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu 

Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, 

maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 

yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang 

menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun 

dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah 

buahnya di waktu pohonnya berbuah dan menjadi masak. Sungguh, 

pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

orang-orang yang beriman”. 

 

     Pada Surah Al-An‘am ayat 99 menjelaskan tentang kekuasaan Al-

lah yang telah menurunkan hujan kemudian menumbuhkan berane-

karagam tumbuhan. Dan Allah yang menumbuhkan pohon-pohon 

anggur, zaitun, dan delima yang masing-masing jenisnya memiliki 

daun yang mirip namun buahnya memiliki rasa yang berbeda-beda 

dan juga memberikan warna hijau pada tumbuhan sehingga menghi-

jau, tangkai kurma, buah zaitun dan delima yang serupa dan tidak se-

rupa, dan yang menunjukkan ciri morfologi masing-masing tumbuhan 

tersebut. Dengan adanya ciri morfologi itulah tumbuhan dapat 

dikelompokkan kedalam kelompoknya masing-masing. 

     Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuhan didunia ini 

dengan berbagai macam bentuk, ukuran, kandungan, manfaat, cara 
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hidup serta tempat tumbuhnya tanaman tersebut seperti yang terdapat 

dalam firmanAllah dalam surat Ta-ha:53 

 

اِء َياءًّ فَؤَْخَشْجَُا  ًَ ٍَ انسَّ ََْضَل ِي أَ َٔ َسهََك نَُكْى فٍَِٓا ُسبًُلًّ  َٔ ا  ْٓذًّ انَِّزي َجَعَم نَُكُى اْْلَْسَض َي

ٍْ ََبَاٍت َشتَّىّٰ  ا ِي اجًّ َٔ ِّ أَْص  بِ

 

Artinya: ―(Allah) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu,dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, 

dan menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian kami 

tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka 

macam-macam tumbuhan”. (QS.Thaha:53) 

     Didalam Surat Thahaa ayat 53 menjelaskan bahwa Allah mencip-

takan tumbuhan bermacam-macam jenisnya dan tidak dapat dipung-

kiri lagi bahwasanya keanekaragaman tumbuhan merupakan fenome-

na alam yang harus dipelajari untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya 

bagi kesejahteraan manusia. Keanekaragaman tumbuhan juga meru-

pakan fenomena alam yang merupakan bagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah dan tanda-tanda itu hanya dapat diketahui oleh 

orang-orang yang berakal. 

     Dari penjelasan diatas perlu digaris bawahi bahwa manusia sebagai 

makhluk Allah yang paling sempurna sehingga perlu untuk menge-

tahui keanekaragaman tumbuhan. Begitu juga dengan berbagai macam 

tumbuhan yang ada dan seringkali dimanfaatkan oleh manusia salah 

satunya yaitu manfaat tanaman yang digunakan untuk upacara ngaben 

pada Suku Bali di Desa Rama Dewa.
14

 

     Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki suku, bangsa,  

agama, serta tradisi yang sangat beragam. Keberagaman subu bangsa 

ini menjadikan Indonesia juga memiliki kekayaan budaya hal tersebut 

dikarenakan setiap suku memilki kebudayaan yang berbeda satu sama 

sama lainnya dan menjadikan budaya tersebut sebagai identitas pada 

masing-masing suku. Salah satu kebudayaan atau tradisi yang masih 

terus dipertahankan hingga saat ini yaitu upacara kematian. Uapcara 

kematian yang dilakukan oleh setiap suku memiliki ciri yang berbeda-

                                                     
14Eko Baroto Walujo Revina Indra Putri, Jatna Supriatna, ―Etnobotani 

Tumbuhan Penunjang Ritual/Adat DiPulau Serangan, Bali,‖ Prosiding Seminar 

Nasional Prodi Biologi F. MIPA UNHI, 2015, 58. 
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beda salah satunya yaitu upacara kematian yang dilakukan oleh suku 

bali. Kelompok masyarakat hindu bali umumnya melaksanakan 

upacara kematian dengan melakukan kremasi atau yang umum dikenal 

dengan sebutan ngaben. 

     Ngaben merupakan suatu upacara penyucian roh dalam pelaksa-

naanya upacara ini umumnya memerlukan danaa yang cukup besar 

hingga mencapai puluhan juta rupiah. Sehingga dalam pelaksanaanya 

apabila keluarga belum memiliki dana yang cukup untuk 

melaksanakan upacara tersebut maka upacara tersebut dapat ditunda 

hingga keluarga memiliki cukup uang untuk melaksanakannya. Dalam 

masa penundaan ini jenzah akan dikuburkan terlebih dahulu atapun  

jenazah dikremasi terlebih dahulu dan abu kremasi akan dititpkan di 

rumah ibadah hingga waktu ngaben ditentukan.15 

     Upacara ngaben biasanya dilakukan perasaan yang bahagia dan 

tanpa adanya tangisan. Hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan 

yang dimiliki oleh suku Bali apabila keluarga menangisi oorang yang 

telah meninggal dapat mengakibatkan terhambatnya perjalanan roh 

menuju tempatnya. Upacara ngaben akan diikuti oleh seluruh anggota 

keluarga beserta masyarakat yang ada disekitarnya bahkan juga 

masyarakat diluar suku Bali selain itu, dalam upacara ini juga menyer-

takan berbagai macam sesaji yang dijadikan sebagai persembahan.16 

     Berdasarkan survey yang telah dilakukan didapatkan informasi dari 

kepala dusun Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupat-

en Lampung Tengah uapacara ngaben  yang dilakukan oleh suku Bali 

di daerah tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu secara individu dan 

juga dilakukan secara kelompok atau masal. Pelaksanaan ngaben 

secara masal umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tidak mem-

iliki biaya yang memadai sehingga upacara dilakukan secara bersama-

sama untuk meringankan biaya. 

     Upacara ngaben biasanya dilakukan atas dasar mampu atau tid-

aknya keluarga. Apabila suatu keluarga tidak mampu untuk 

melaksanakan upacara tersebut maka upacara dapat dilakukan secara 

                                                     
15Ernatip, ―Upacara Ngaben Di Desa Rama Agung Bengkulu Utara,‖ Jurnal 

Penelitian Sejarah Dan Budaya 4, no. 2 (2018): 1117, 

https://doi.org/10.36424/jpsb.v4i2.62. 
16Ernatip. 
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bersama-sama dengan keluarga yang lainnya, pelaksanaan upacara 

ngaben yang dilakukan secara masal ini akan meringankan biaya ka-

rena segala keperluan upacara akan ditanggung secara gotong royong. 

Akan tetapi apabila keluarga yang memiliki dana yang mencukupi 

untuk melaksanakan upacara maka umumnya keluarga tersebut akan 

melaksanakan upacara ngaben secara individu dan upacara juga 

umumnya akan dilaksanakan secara langsung setelah ada anggota 

keluarga yang meninggal. 

     Upacara ngaben yang dilakukan secara individu umumnya akan 

selesai dalam satu waktu saja, berbeda dengan pelaksanaan ngaben 

masal umumnya upacara dilakukan secara bertahap dan membutuhkan 

waktu beberapa tahahun atau berdasarkan kesepakatan bersama.
17

 

Penelitian ini akan memfokuskan pada upacara ngaben yang dil-

aksanakan secara individu hal tersebut dikarenakan di Desa Rama 

Dewa Kecamatan Seputih Raman umumnya dilaksanakan secara indi-

vidu hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki kepercayaan hal 

tersebut adalah salah satu cara bagi ahli waris untuk segera terlepas 

dari perasaan terbelenggu olah arwah.
18

 

     Pemangku adat setempat mengatakan bahwa dalam pelaksanaan 

upara ngaben tanaman yang dijadikan sebagai pelengkap ritual 

didapatkan dari lingkungan sekitar rumah, membeli dari pasar, dan 

apabila tumbuhan yang diperlukan diperoleh tergolong sulit ditemui 

umumnya masyarakat akan mencari tumbuhan tersebut ke Desa lain 

dengan prosesi ritual adat untuk mengambil bagian dari tumbuhan 

tersebut. 

     Desa Rama Dewa merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang termasuk salah satu 

wilayah yang terdapat berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaat-

kan dengan baik oleh masyarakat Suku Bali terutama untuk kepent-

ingan spiritualnya yaitu untuk ritual upacara ngaben, akan tetapi 

masyarakat Suku Bali di Desa Rama Dewa ini tidak semuanya menge-

tahui dengan pasti jenis tanaman dan bagian tanaman yang digunakan 

serta cara pengolahan tanaman yang digunakan dalam upacara nga-

ben, hanya pemangku adat atau orang tertentu saja yang paham akan 

                                                     
17Wisnu, ―Upacara Ngaben‖,Wawancara, 21 September, 2020. 
18Wisnu, ―Upacara Ngaben‖,Wawancara, 21 September, 2020. 
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tanaman dan bagian tanaman yang digunakan serta cara pen-

golahannya untuk upacara ngaben.
19

 

     Menurut Pemangku Adat tanaman yang biasa digunakan untuk 

keperluan spiritual diperoleh dari sebagian pekarangan rumah masing-

masing warga termasuk rumah Serati, membeli dipasar dan ada juga 

tanaman-tanaman langka berupa pohon bayur (Pterospermum sp.) dan 

daun intaran (Azadirachta indica) yang didapatkan dari desa sebelah 

dengan pengambilan bagian tanamannya menggunakan proses ritual 

sesajian yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk ritual nga-

ben. 

     Desa Rama Dewa merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang termasuk salah satu 

wilayah yang terdapat berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaat-

kan dengan baik oleh masyarakat Suku Bali terutama untuk kepent-

ingan spiritualnya yaitu untuk ritual upacara ngaben, akan tetapi 

masyarakat Suku Bali di Desa Rama Dewa ini tidak semuanya menge-

tahui dengan pasti jenis tanaman dan bagian tanaman yang digunakan 

serta cara pengolahan tanaman yang digunakan dalam upacara nga-

ben, hanya pemangku adat atau orang tertentu saja yang paham akan 

tanaman dan bagian tanaman yang digunakan serta cara pen-

golahannya untuk upacara ngaben. 

     Menurut Mangku Pande dan Serratih di Desa Rama Dewa Keca-

matan Seputih Raman terdapat beberapa jenis. Contoh tanaman dan 

bagian tanaman yang digunakan untuk upacara ngaben, antara lainpi-

sang (Musa x paradisiaca L.),
20

 paku sayur (Athyrium esculentum),
21

 

bunga melati (Jasminum sambac), sirih (Piper batlle),ubi kuning (Ip-

omoea batatas), daun mimba (Azadirachta indica), kelapa (Cocos nu-

cifera), jeruk (Citrus sinensis), dan apel (Malus domestica). Bentuk 

upaya pembudidayaan yaitu dengan dilakukannya budidaya tumbuhan 

di hutan, kebun, atau ladang dan di sekitar pekarangan rumah warga.
22

 

                                                     
19Wisnu, ―Upacara Ngaben‖,Wawancara, 21 September, 2020. 
20Ni Nyoman Sudiasih, ―Tanaman yang Digunakan dalam Upacara 

Ngaben‖, Wawancara, 21 September 2020. 
21Nurmiyati Nurul Faiqoh, Salis Khoirun Nisa, ―Tumbuhan-Tumbuhan 

Dalam Kajian Etnobotani Adat Di Eks-Karisdenan Surakarta,‖ Jurnal Biosains 4, no. 

1 (2018): 5, https://doi.org/10.24114/jbio.v4i1.8471. 
22Devi Komala Sari, ―Kajian Etnobotani dan Bentuk Upaya Pembudidayaan 
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     Hasil studi pendahuluan didapatkan informasi bahwa masyarakat 

secara umum belum memahami makna dari etnobotani serta kaitannya 

antara pemanfaatan tumbuhan uapaca adat dalam hal ini yaitu upacara 

ngaben. Berdasarkan hal tersebut sehingga studi etnobotani penting 

untuk dilakukan agar pengetahuan kearifan masyarakat tradisional 

dalam memanfaatkan tumbuhan tidak hilang karena adanya moderni-

sasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari berbagai jenis 

tumbuhan yang digunakan dalam prosesi upara ngaben  yang dil-

aksanakan oleh suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih 

Raman. 

 

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah diatas muncul berbagai masa-

lah yang teridentifikasi seperti: 

1.  Jenis tanaman dan bagian tanaman yang digunakan dalam rit-

ual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada Suku Bali di Desa 

Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Pemanfaatan tanaman pada ritual Pitra Yadnya (upacara nga-

ben) Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Ra-

man Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Nilai Index of Cultural Significance (ICS), Use Value (UV), 

dan Fidelity Level (FL) dari tanaman yang digunakan dalam 

ritual upacara ngaben pada Suku Bali di Desa Rama Dewa 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Status konservasi tanaman yang digunakan dalam ritual 

upacara ngaben pada Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecama-

tan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.  

 

D. Rumusan Masalah 

     Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis tanaman dan bagian tanaman yang digunakan 

dalam ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada Suku Bali di 

                                                                                                                 

Tumbuhan Yang Digunakan Dalam Upacara Adat Di Desa Negeri Ratu Tenumbang 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat‖,Tugas Akhir Skripsi, 2018: 67. 
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Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah? 

2. Bagaimana cara pemanfaatan tanaman pada ritual Pitra 

Yadnya (upacara ngaben) Suku Bali di Desa Rama Dewa 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah? 

3. Bagaimana nilai Index of Cultural Significance (ICS), Use 

Value (UV), dan Fidelity Level (FL) dari tanaman yang 

digunakan dalam ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada 

Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah? 

4. Bagaimana status konservasi tanaman yang digunakan dalam 

ritualPitra Yadnya (upacara ngaben) pada Suku Bali di Desa 

Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah? 

E.Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis tanaman dan bagian tanaman apa saja 

yang digunakan dalam ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) 

pada suku bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Ra-

man Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui cara pemanfaatan tanaman yang digunakan 

pada ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada Suku Bali di 

Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah. 

3. Untuk mengetahui nilai Index of Cultural Significance (ICS), 

Use Value (UV), dan Fidelity Level (FL) dari tanaman yang 

digunakan dalam ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada 

Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Untuk mengetahuistatus konservasi tanaman yang digunakan 

dalam ritual Pitra Yadnya (upacara ngaben) pada Suku Bali di 

Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah. 
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F. Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan peneliti terkait dengan ke-

naekaragaman budaya adat istiadat yang ada di Indonesia. 

2. Bagi Pendidikan 

Untuk menambah wawasan serta dapat dijadikan acuan pem-

belajaran disekolah sebagai media pembelajaran biologi yang 

berkaitan dengan tumbuhan dan sebagai acuan perkuliahan 

dalam materi sistematika tumbuhan etnobotani. 

3. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah wawasan masyarakat tentang tanaman yang 

digunakan dalam adat istiadat Bali yaitu pada proses ritual 

upacara ngaben. 

G. Kajian Terdahulu Relevan 

     Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari per-

bandingan kemudian selanjutnya menemukan inspirasi untuk 

penelitian yang selanjutnya. Selain itu peneliti terdahulu membantu 

untuk menunjukan orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. 

     Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan pada penelitian yang akan dilakukan, 

kemudian ringkasan dilakukan untuk dapat membandingkan antara 

penelitian yang sudah dilakukan. Dengan melakukan hal ini dapat 

melihat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Kajian yang 

mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain: 

1. Etnobotani Dalam Upacara Adat Masyarakat Suku Naga, De-

sa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Ja-

wa Barat yang mendeskripsikan tentang kearifan lokal dalam 

pemanfaatan tanaman untuk upacara adat.
23 

2. Pengaruh Upacara Ngaben Massal Pada Masyarakat Hindu 

Bali Terhadap Integrasi Sosial yang mendeskripsikan ten-

                                                     
23Nurkholis Abellian Pristi, Etnobotani Dalam Upacara Adat Masyarakat 

Suku Naga, DesanNeglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa 

Barat, 2015. 
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tangupacara ngaben pada umat Hindu dan adanya integrasi 

sosial yang memberikan pengaruh positif dari pelaksanaan 

upacara ngaben baik antara umat Hindu maupun non Hindu.
24 

3. Studi Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan dalam Upacara 

Ritual Adat di Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung 

Lencir Sumatera Selatan yang mendeskripsikan tentang pem-

anfaatan tanaman yang digunakan dalam upacara adat.
25 

     Dari uraian diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari 

penelitian terdahulu yang dianggap relavan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yang berjudul Studi Etnobotani Ritual Pitra Yadnya 

(Upacara Ngaben) Suku Bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih 

Raman Kabupaten Lampung Tengah. Persamaannya yaitu membahas 

tentang pemanfaatan etnobotani dalam upacara adat Sedangkan perbe-

daannya yaitu pada penelitian diatas dominan meneliti tentang pem-

anfaatan tanamanyang digunakan dalam berbagai upacara adat dalam 

berbagai suku sedangkan pada penelitian ini hanya difokuskan tentang 

tanaman yang digunakan untuk kebutuhan spiritual yaitu upacara ke-

matian (upacara ngaben) pada Suku Bali. 

 

H. Metode Penelitian 

 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai 

dengan selesai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rama Dewa 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                     
24Putri, ―Pengaruh Upacara Ngaben Massal Pada Masyarakat Hindu Bali 

Terhadap Integrasi Sosial.‖ 
25Citra Yulia, ―Studi Etnobotani Tumbuhan Yang Digunakan Dalam 

Upacara Ritual Adat Di Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Sumatera 

Selatan‖ 8, no. 5 (2020): 55. 
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Gambar 1.1. Peta Wilayah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2. Alat Dan Bahan Penelitian 

     Berikut ini alat dan bahannya adalah sebagai berikut:  

1. Alat 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Kamera, alat 

perekam suara, alat tulis, gunting, alat pengepres, jarum dan pinset. 

2. Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu tumbuhan 

yang digunakan masyarakat Desa Rama Dewa, alkohol 70%, kar-

ton, benang jahit, selotif, lem, kardus, plastik, dan srayer. 

3. Populasi Dan Sampel 

     Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Rama De-

wa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten lampung tengah. Sampel 

dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci (Key informant) dan 

non informan kunci dari Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengambilan sampel yaitu ber-

dasarkan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. 
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     Teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sum-

ber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap tahu tentang 

yang diharapkan dan Snowball Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama 

menjadi besar.
26

 Teknik ini dilakukan dengan menggali informasi dari 

masyarakat suku bali di Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah dan orang-orang yang mempunyai ban-

yak pengetahuan tentang penggunaan tanaman dalam upacara ngaben. 

     Berikut ini terdapat beberapa syarat kriteria informan kunci dan 

non informan kunci yaitu: 

1. Orang yang mengetahui tentang tanaman yang digunakan da-

lam upacara ngaben. 

2. Informan dengan usia lebih dari 17 tahun. 

3. Berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 

4. Suku Bali. 

Berikut ini terdapat beberapa syarat kriteria non informan kunci 

yaitu: 

1. Informan dengan usia lebih dari 17 tahun. 

2. Berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 

3. Masyarakat Desa Rama Dewa. 

4. Desain Penelitian 

     Jenis penelitian ini yaitu penelitian mixed method atau gabungan 

metode kualitatif dan kuantitatif, dimana metode kualitatif 

menggunakan metode deskripsi dan uji keabsahan data yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber. Metode kuantitatif digunakan un-

tuk mencari nilai Index Cultural Significance (ICS), nilai Use Value 

(UV), dan nilai Fidelity Level (FL). Sedangkan teknik yang digunakan 

dalam penelitian adalah menggunakan teknik Purposive Sampling dan 

Snowball Sampling. 

      

  

                                                     
26Trischa Relanda Putra, ―Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah 

Kapal Pada Perahu Penangkap Ikan Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu 

Jenis Ijon-Ijon Payangan Pada Masyarakat Nelayan DiKelurahan Brondong 

DanKelurahan Blimbing),‖ Media Trend 12, no. 2 (2017): 174. 
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Desain penelitian pada penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram Alir Desain Penelitian di Desa Rama Dewa 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. 

5. Prosedur Penelitian 

     Adapun prosedur penelitian dimulai dari persiapan penelitian hing-

ga analisis hasil meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 

 

Studi Pendahuluan Lokasi Penelitian. 

Informan Penelitian. 

Tahap Observasi 
Survey Lapangan dan 

Etnobotani. 

Tahap Wawancara Informasi data lisan dari 

informasi kunci. 

Dokumentasi Tumbuhan Mengumpulkan data berupa 

spesimen tanaman yang di-

jadikan untuk ritual upacara 

ngaben beserta fotonya se-

bagai bukti fakta keberadaan 

tanaman tersebut. 

Invertasisasi 
Membuat awetan spesimen 

tanaman ngaben menjadi herbar-

ium kering. 

Identifikasi Melakukan proses penggolongan 

spesimen berdasarkan ciri mor-

fologi. 

Analisis Data Deskriptif 
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1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui desa yang 

nantinya akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dari penen-

tuan informan kunci. Untuk menentukan pemilihan lokasi ter-

lebih dahulu harus mengetahui bahwa didesa tersebut terdapat 

masyarakat Suku Bali yang tinggal dan masih menggunakan 

berbagai jenis tanaman untuk keperluan ritual upacara ngaben. 

Informasi tentang lokasi yang sesuai untuk penelitian yaitu 

Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah berdasarkan Ni Komang Anita Sari yang 

merupakan salah satu Masyarakat Suku Bali yang tinggal di 

Desa tersebut, sedangkan informasi tentang nama-nama in-

forman kunci didapatkan dari Bapak Wisnu selaku Kepala 

Dusun Rama Dewa. 

2. Observasi 

Metode observasi yang dipilih adalah observasi tidak terstuk-

tur. Observasi tidak terstruktur merupakan observasi yang tid-

ak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di-

observasi dan hanya berupa rambu pengamatan. Metode ob-

servasi pada penelitian ini dilakukan dengan Survey lapangan 

langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai tanaman 

ritual upacara ngaben yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat atau Serrati maupun Mangku di Desa Rama De-

wa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Ten-

gah.
27

 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan informasi 

dari narasumber. Metode wawancara pada penelitian ini yaitu 

wawancara terstuktur (Structured interview). Peneliti telah 

menyiapkan daftar beberapa pertanyaan sebagai pedoman un-

tuk wawancara kepada informasi kunci berupa nama tanaman, 

manfaat tanaman dan cara pengolahan atau pemanfaatan 

tanaman ngaben. Dalam wawancara memerlukan alat bantu 

                                                     
27Cahyawati, Studi Etnofomakologi Tanaman Obat Di Desa SumberJaya, 

Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Sebagai Sumber Literasi 

Keanekaragaman Hayati.2019.h 37 
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berupa kamera dan perekam suara dan dilanjut pertanyaan-

pertanyaan yang sudah disiapkan kemudian diajukan kepada 

partisipan terpilih dari salah satu masyarakat Desa Rama De-

wa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. 

Selanjutnya data yang didapat dari hasil wawancara dicatat 

pada lembar data. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data 

berupa spesimen tanaman yang dijadikan untuk ritual upacara 

ngaben di Desa Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Ka-

bupaten Lampung Tengah dan menghasilkan data berupa foto 

sebagai bukti fakta keberadaan tanaman tersebut. 

5. Invertarisasi  

Membuat awetan spesimen tanaman ngaben menjadi herbari-

um kering.  

6. Identifikasi 

Melakukan proses penggolongan spesimen berdasarkan ciri 

morfologi dengan menggunakan buku acuan ―Flora‖ karya 

C.G.G.J. Van Steenis dan ―Morfologi Tumbuhan‖ karya 

Gembong Tjitrosoepomo, serta jurnal-jurnal yang relevan. 

6. Teknik Pengumpul Data 

     Dalam proses penelitian di lapangan, peneliti menggunakan be-

berapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan informasi 

dari narasumber. Metode wawancara pada penelitian ini yaitu 

wawancara terstuktur (Structured interview). Peneliti telah 

menyiapkan daftar beberapa pertanyaan sebagai pedoman un-

tuk wawancara kepada informasi kunci berupa nama tanaman, 

manfaat tanaman dan cara pengolahan atau pemanfaatan 

tanaman ngaben. Dalam wawancara memerlukan alat bantu 

berupa kamera dan perekam suara dan dilanjut pertanyaan-

pertanyaan yang sudah disiapkan kemudian diajukan kepada 

partisipan terpilih dari salah satu Masyarakat Desa Rama De-
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wa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. 

Selanjutnya data yang didapat dari hasil wawancara dicatat 

pada lembar data. 

Tabel 1.1Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Informan di desa 

Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah.28 

Kode 

Pertanyaan 
Pertanyaan 

Q1 Berapa banyak tahapan ritual yang dilakukan dalam 

upacara ngaben? 

Q2 Apakah tumbuhan yang digunakan dalam setiap 

tahap ritual ngaben itu berbeda-beda? 

 

Q3 Bagian tumbuhan apa saja yang digunakan dalam 

ritual upacara ngaben Suku Bali dan alasan 

digunakannya tumbuhan tersebut dalam ritual 

upacara ngaben? 

Q4 Berapa banyak jenis tumbuhan yang bisa digunakan 

sebagai bahan ritual upacara ngaben? 

 

Q5 Tumbuhan apakah yang selalu ada dalam setiap ritual 

upacara ngaben masyarakat Suku Bali dan apakah 

tumbuhan tersebut dapat digantikan oleh jenis 

tumbuhan yang lainnya? 

Q6 Bagaimana cara mengetahui tumbuhan yang dapat 

dijadikan untuk ritual upacara ngaben? 

Q7 Apakah tumbuhan tersebut memiliki fungsi khusus 

dalam upacara ngaben? 

Q8 Adakah manfaat lain dari tumbuhan tersebut selain 

digunakan dalam ritual keagamaan Suku Bali? 

Q9 Apakah tumbuhan tersebut dibudidayakan oleh 

masyarakat Suku Bali atau oleh masyarakat secara 

umum? 

Q10 Apakah ritual upacara ngaben asal bali memiliki 

perbedaan ritual upacara dengan yang dilakukan saat 

ini? 

 

                                                     
28Rahmirini Datau Rizhal Hendi Ristanto, Ade Suryanda, Ade Imas 

Rismayanti, Aty Rimadana, ―Etnobotani Tumbuhan Ritual Keagamaan Hindu-Bali,‖ 

Jurnal PendidikanBiologi 5, no. 1 (2020): 98, https://doi.org/10.31932/jpbio.v5i1.642. 
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2. Teknik Observasi 

Metode observasi yang dipilih adalah observasi tidak terstuk-

tur. Observasi tidak terstruktur merupakan observasi yang tid-

ak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di-

observasi dan hanya berupa rambu pengamatan. Metode ob-

servasi pada penelitian ini dilakukan dengan Survey lapangan 

langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai tanaman 

ritual upacara ngaben yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat atau Serrati maupun Mangku di Desa Rama De-

wa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data 

berupa spesimen tanaman yang dijadikan untuk ritual upacara 

ngaben di Desa Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Ka-

bupaten Lampung Tengah dan menghasilkan data berupa foto 

sebagai bukti fakta keberadaan tanaman tersebut. 

4. Pembuatan Herbarium Kering 

Proses penanganan spesimen tumbuhan yang digunakan untuk 

proses ritual upacara ngaben di Desa Rama Dewa Kecamatan 

Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. 

a. Perlengkapan 

Perlengkapan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1) Alat untuk mengambil spesimen tanaman ngaben, an-

tara lain gunting, kater, sarung tangan. 

2) Alat untuk membungkus spesimen tanaman ngaben, 

antara lain kertas Koran, Kantong plastik transparan 

(40 x 60 cm) dan tali rafia. 

3) Alat pengepres spesimen tanaman ngaben, berupa 

sasak bambu berukuran 35 x 50 cm. 

4) Alat pelengkap berupa pita ukur, kamera, alat tulis, 

terdiri dari label gantung ukuran 5x3 cm yang terbuat 

dari kertas gambar, blanko isian untuk setiap spesi-

men tanaman ngaben, buku lapangan, penggaris, dan 

selotip. 

5) Bahan pengawet spesimen tanaman ngaben, yaitu 

alkohol 70%. 
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6) Alat untuk membuat koleksi herbarium, yaitu kertas 

bebas asam (30x40 cm), selotip, lem, pensil 2B, 

jarum, benang rajut (benang jagung), gunting, dan 

pinset. 

b. Catatan Lapangan 

Proses ini berupa pengisian label gantung dan blanko 

pengenalan spesimen tanaman ngaben. Label gantung 

berisi nama tanaman, nomor koleksi, nama lokasi tana-

man yang dikumpulkan, dan tanggal pengumpulan. 

Blanko pengenalan spesimen tanaman ngaben diperlukan 

untuk memuat deskripsi tanaman yang ditemukan. 

Deskripsi morfologi spesimen tanaman menggunakan 

buku acuan ―Morfologi Tumbuhan‖ karya Gembong 

Tjitrosoepomo. 

c. Pengumpulan Tanaman Ngaben 

Pengumpulan spesies tanaman ngaben di lapangan dil-

akukan denganmengambil dokumentasi setiap bagian 

tanaman ngaben yang penting untuk identifikasi, misalnya 

habitus, sistem perakaran, pelepah daun, bunga, buah, dan 

biji. Jika tanamannya berukuran besar maka dapat juga 

dengan cara mengambil sebagian potongan dari kese-

luruhan bagian spesimen yang mewakili dan selanjutnya 

menyusun deskripsi dan mengidentifikasi setiap spesimen 

tanaman ngaben. 

d. Penanganan Spesimen di Lapangan  

Proses ini adalah penanganan spesimen tanaman ngaben 

secara basah. Tanaman yang sudah ditemukan selanjutnya 

dimasukkan ke dalam kantong plastik. Spesimen tanaman 

ngaben yang ada di dalam kantong plastik kemudian 

dikeluarkan dan dibungkus satu persatu ke dalam lipatan 

kertas koran yang sudah disediakan. Selanjutnya lipatan 

kertas koran yang berisi spesimen tanaman ngaben terse-

but dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran 40 x 

60 cm kemudian disiram dengan alkohol 70%, kemudian 
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kantong plastik ditutup rapat dengan menggunakan lakban 

atau selotip agar alkohol tidak dapat menguap.
29

 

e. Pengeringan Spesimen 

Proses pengeringan spesimen tanaman ngaben yaitu 

dengan mengeluarkan seluruh specimen tanaman ngaben 

dari kantong plastik, mengganti kertas koran yang lama 

dengan kertas koran yang baru kemudian dirapikan, 

menumpuk 2-5 spesimen tanaman ngaben dengan 

menggunakan alat pengepres atau sasak bambu dengan 

urutan spesimen yaitu sasak-kertas karton spesimen-

kertas karton-sasak lalu ikat dengan tali rafia. Selanjutnya 

menjemur spesimen di bawah sinar matahari sampai 

spesimen herbarium menjadi kering. 

f. Identifikasi Spesimen 

Berikut terdapat beberapa metode identifikasi spesimen 

yaitu: 

1) Kunci Taksonomi yaitu bertanya kepada seorang ahli 

pengenalan jenis tumbuhan. 

2) Membandingkan Spesimen yaitu membandingkan 

contoh tumbuhan yang dijumpai dilapangan dengan 

contoh spesimen yang telah tersedia di herbarium 

yang telah diberi nama dengan tepat oleh ahli tak-

sonomi tumbuhan. 

3) Membandingkan Gambar yaitu membandingkan atau 

menyamakan tumbuhan yang ingin diketahui 

(deskripsi) dengan gambar-gambar yang ada dalam 

buku pustaka.
30

 

4) Menulis Deskripsi yaitu dengan mendeskripsikan cir-

ri-ciri dari taaman secara detail dengan pertolongan 

kunci identifikasi yang terdapat dalam buku manual, 

seperti buku ―Flora‖ karya C.G.G.J Van Steenis dan 

                                                     
29L. Zulkifli I Gde Mertha , Agil Al Idrus, M. Liwa Ilhamdi, ―Pelatihan 

Teknik Pembuatan Herbarium Kering Dan Identifikasi Tumbuhan Berbasis 

Lingkungan Sekolah Di SMAN 4 Mataram,‖ Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian 

Masyarakat 1, no. 1 (2018): 84. 
30Kalima, Titi, ―Panduan Teknis Pengumpulan Herbarium Rotan‖, Bogor: 

CV Simpati.2014. 
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buku ―Morfologi Tumbuhan‖ karya Gembong Tjitro-

soepomo. 

Spesimen herbarium tanaman ngaben yang sudah kering 

selanjutnya harus dilakukan proses identifikasi nama ilmi-

ah. Hasil identifikasi selanjutnya ditulis pada label identif-

ikasi yang telah disiapkan. Nomor koleksi harus sesuai 

dengan nomor koleksi pada label gantung yang telah di-

tulis di lapangan. 

g. Pembuatan Koleksi Herbarium 

 Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

(1) Penempelan (Mounting), yaitu spesimen yang sudah 

kering selanjutnya ditempelkan atau dijahit pada ker-

tas mounting yang berukuran 30 x 40 cm. Spesimen 

tanaman ngaben diletakkan di tengah kertas. Selotip 

diletakkan pada posisi tengah untuk setiap organ yang 

ditempel serta tegak lurus cabang, batang maupun 

pertulangan daun. Tidak menempelkan selotip pada 

bagian penting dari spesimen tanaman ngaben seperti 

daun penumpu, bunga dan ligula. Spesimen tanaman 

ngaben yang berukuran besar dan tebal dapat 

ditempel dengan cara dijahit menggunakan benang. 

Bagian spesimen tanaman ngaben yang mudah lepas 

disimpan ke dalam amplop kertas bebas asam 

kemudian ditempelkan di kanan atas pada kertas her-

barium. 

(2) Pemberian Label/Labelling, yaitu menempelkan label 

herbarium pada samping kanan bawah dari spesimen. 

Ukuran label berbentuk empat persegi panjang 

dengan ukuran 10 x 15 cm. Isi dari label herbarium 

diantaranya adalah nama herbarium, nama collector, 

tempat pengambilan sampel, tanggal ditemukan, habi-

tat, nama lokal , klasifikasi dan deskripsi.  
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Tabel 1.2 Etiket Herbarium Tanaman ritual ngaben di Desa 

Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten 

Lampung Tengah. 

No: 

  

 

Nama colector:  

Tempat pengambilan sampel:  

Tanggal:  

Habitat:  

Nama Lokal:  

Klasifikasi:  

Deskripsi:  

 

7.Teknik Analisis Data 

     Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis 

deskriptif, dengan menggunakan gabungan metode kualitatif dan 

menggunakan metode kuantitatif. 

     Teknik uji keabsahan data menggunakan uji triangulasi, dimana 

triangulasi itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu 

data yang benar-benar absah dengan menggunakan cara memanfaat-

kan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pen-

gecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian 

ini menggunakan triangulasi  sumber, dimana triangulasi sumber ini 

dilakukan dengan cara cross-check data dengan fakta dari sumber 

lainnya seperti hasil wawancara, hasil observasi, dengan 

menggunakan informan yang berbeda. Triangulasi ini dengan mencari 

orang-orang yang terlibat dalam pemanfaatan tanaman yang 

digunakan dalam keperluan ritual upacara ngaben dengan melakukan 

teknik yang sama dengan sumber informan yang berbeda.
31

 

     Keseluruhan data secara kualitatif dianalisis secara deskriptif dan 

data kuantitatif dianalisis secara menyeluruh terkait dengan aspek-

aspek yang diteliti. 

 

                                                     
31Bachtiar S. Bachri, ―Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada 

Peelitian Kualitatif,‖ Jurnal Teknologi Pendidikan 10, no. 1 (2010): 55–57. 
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1. Metode Kualitatif 

Data kualitatif di dapat dari hasil wawancara masyarakat un-

tuk mengetahui jenis tumbuhan, bagian tumbuhan yg 

digunakan, sumber perolehan dan cara pemanfaatan tumbuhan 

yang digunakan untuk upacara ritual ngaben. Identifikasi 

tumbuhan dicocokkan dengan literatur yag mendukung. 

2. Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data berupa 

nilai Index of Cultural Significance (ICS), Use Value (UV), 

dan Fidelity Level(FL).
32

 

a) Index of Cultural Significance (ICS) 

Index of Cultural Significance (ICS) merupakan hasil ana-

lisis etnobotani kuantitatif yang menunjukkan nilai 

kepentingan tiap-tiap jenis tumbuhan yang berguna yang 

didasarkan pada keperluan masyarakat.
33

 Adapun rumus 

yang digunakan untuk menentukan nilai ICS adalah se-

bagai berikut. 

 

ICS= ∑         ni 

 

Keterangan: 

ICS : Nilai kepentingan tiap-tiap spesies 

Q : Nilai penggunaan 

I : Nilai intensitas 

E : Nilai ekslusivitas 

 

Dengan ketentuan nilai dibawah ini. 

Q : Kualitas pengguna merupakan variasi dari berbagai 

sifat penggunaan spesies tumbuhan. 

 

                                                     
32Fathul Yusro Richi Riadi, H.A Oramahi, ―Pemanfaatan Tumbuhan Obat 

Oleh Suku Dayak Kanayatn Di Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten 

Landak,‖ Jurnal Hutan Lestari 7, no. 2 (2019): 910. 
33Ramadanil Kurniawan P.Bandjolu, Orryani Lambui, ―Studi Etnobotani 

Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku Pamona Di Desa Buyumpondoli, Kecamatan 

Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.,‖ Journal of Chemical 

Information and Modeling 13, no. 1 (2019): 40. 
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Nilai       Keterangan 

 1    Tumbuhan yang dikenal tidak digunakan secara 

khusus 

 2        Bahan ritual, mitos, dan rekreasi 

 3        Makanan lainnya, bahan sekunder dan bahan obat 

 4        Makanan sekunder 

5        Bahan makanan utama 

i: Intensitas penggunaan merupakan penilaian intensitas 

yang didasari oleh pengaruh penggunaan spesies tum-

buhan dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai     Keterangan 

 1           Intensitas penggunaan sedikit 

 2           Intensitas penggunaan rendah 

 3           Intensitas penggunaan sedang 

 4           Intensitas penggunaan cukup tinngi 

 5           Intensitas penggunaan sangat tinggi 

e:    Penggunaan spesies tumbuhan didasari oleh tingkat 

rasa lebih disukai 

Nilai      Keterangan 

0,5       Sumber sekunder dengan ekslusifitas nilai  

indeks penting 

 2         Terdapat beberapa spesies yang ada  

kemungkinan menjadi pilihan 

3       Spesies tumbuhan yang paling disukai dan meru-

pakan pilihan utama dan tidak dapat digantikan 

Nilai kategorisasi Index Cultural Significance (ICS)
34

 

No Predikat Skore 

1 Sangat tinggi 100 

2 Tinggi 50-99 

3 Sedang 20-49 

4 Rendah 5-19 

5 Sangat rendah 1-2 

6 Tidak ada 0 

                                                     
34Kurniawan P.Bandjolu, Orryani Lambui. 
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b) Use Value (UV) 

Use Value (UV) digunakan untuk menunjukkan kepent-

ingan relative spesies tumbuhan yang dimanfaatkan secara 

lokal dan ditentukan jumlah laporan penggunaan untuk 

setiap spesies yang dijelaskan oleh setiap masing-masing 

informan.
35

Adapun nilai UV dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

UV=∑
 

 
 

Keterangan: 

UV : Nilai penggunaan suatu spesies tumbuhan 

U : Jumlah informan yang mengetahui pemanfaatan 

  per spesies 

N : Jumlah total informan 

c) Fidelity Level (FL) 

Fidelity Level (FL) digunakan untuk mengetahui jenis 

tumbuhan yang paling disukai dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat.
36

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. 

FL= 
  

 
      

Keterangan: 

FL: Nilai Fidelity Level 

Np: Jumlah informan yang melaporkan pemanfaatan tum-

buhan tertentu 

N: Jumlah total informan yang menyebutkan spesies un-

tuk berbagai macam penggunaan. 

I. Sistematika Pembahasan 

1. Bab I Pendahuluan 

     Bab ini berisi tentang latar belakang yang melatar belakangi peneli-

ti melakukan penelitian, penegasan judul untuk mengetahui secara 

rinci penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang bertujuan agar 

                                                     
35Erwin Kurniawan dan Nurul Jadid, ―Nilai Guna Spesies Tanaman Sebagai 

Obat Tradisional Oleh Masyarakat Tengger Di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, 

Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur,‖ Jurnal Sains Dan Seni ITS 4, no. 1 (2015): 2. 
36Richi Riadi, H.A Oramahi, ―Pemanfaatan Tumbuhan Obat Oleh Suku 

Dayak Kanayatn Di Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.‖ 
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penelitian tidak terjadi kesalahpahaman sehingga dapat mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan, manfaat penelitian, kajian terdahulu 

yang relevan yaitu untuk mencari peneliti yang terdahulu yang diang-

gap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

metode penelitian yaitu untuk mengetahui metode yang akan 

digunakan dalam penelitian secara rinci dan sistematika pembahasan 

yaitu untuk memberi gambaran yang akan dibahas pada masing-

masing bab. 

2. Bab II Landasan Teori 

     Pada Bab ini dibahas secara rinci landasan teori-teori yang dijadi-

kan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

     Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum objek yang akan 

diteliti danpenyajian fakta dan data penelitian yangmenjelaskan secara 

rinci tentang data yang diperoleh dalam penelitian. 

4. Bab IV Analisis Penelitian 

     Pada Bab ini dibahas tentang analsis data-data yang diperoleh dari 

penelitian secara rinci. 

5. Bab V Penutup 

     Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dil-

akukan dan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Etnobotani 

     Etnobotani berasal dari kata ethnos dan botany. Ethnos dari bahasa 

Yunani berarti bangsa dan botany artinya tumbuhan. Secara seder-

hana, dapat dikatakan bahwa etnobotani adalah ilmu yang mempela-

jari hubungan manusia dengan tetumbuhan.
37

 Etnobotani adalah bi-

dang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal-balik secara 

menyeluruh antara masyarakat lokal dan alam lingkungannya meliputi 

sistem pengetahuan tentang sumber daya alam tumbuhan.
38

 

     Etnobotani adalah bagian dari etnokologi yang berfokus pada tum-

buhan. Etnobotani mengutamakan persepsi dan konsepsi budaya ke-

lompok masyarakat yang dipelajari dalam mengatur sistem penge-

tahuan anggotanya menghadapi tumbuh-tumbuhan dalam lingkup 

hidupnya. Sejak awal peradaban, manusia telah memanfaatkan tum-

buhan untuk kebutuhan hidupnya. Salah satu pemanfaatan tersebut 

ialah pemanfaatan tumbuhan sebagai penunjang kebutuhan ritual atau 

upacara adat.
39

 

     Kehidupan masyarakat Hindu-Bali tidak pernah lepas dari kegiatan 

ritual atau upacara keagamaan. Berbagai upacara keagamaan dalam 

suku bali selalu memerlukan bagian-bagian tanamansebagai penun-

jang kegiatannya. Oleh sebab itu, tumbuhan merupakan komponen 

penting dalam setiap kegiatan ritual atau upacara bagi masyarakat Ba-

li. Menurut pendapat lain etnobotani merupakan ilmu tumbuhan yang 

mempelajari tentang pengetahuan pemanfaatan tumbuhan untuk 

keperluan sehari-hari pada suatu komunitas adat suku bangsa.
40

 

                                                     
37Ramadhanil Pitopang Nurfadila, Moh. Iqbal, ―Kajian Etnobotani 

Pandanaceae Pada Suku Moma Di Ngata Toro, Kulawi, Sulawesi Tengah,‖ Natural 

Science: Journal of Science and Technology 8, no. 1 (2019): 37, 

https://doi.org/10.22487/25411969.2019.v8.i1.12634. 
38Ramadanil Pitopang Rusmina HZ, Miswan, ―Studi Etnobotani Tumbuhan 

Obat Pada Masyarakat Suku Mandar Di Desa Sarude Sarjo Kabupaten Mamuju Utara 

Sulawesi Barat,‖ Biocelebes 9, no. 1 (2015): 74. 
39Revina Indra Putri, Jatna Supriatna, ―Etnobotani Tumbuhan Penunjang 

Ritual/Adat DiPulau Serangan, Bali.‖ 
40Djufri Rahimah, Hasanuddin, ―Kajian Etnobotani (Upacara Adat Suku 

Aceh Di Provinsi Aceh),‖ Jurnal Biotik 6, no. 1 (2019): 53, 

https://doi.org/10.22373/biotik.v6i1.4045. 
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     Dari uraian diatas dapat disimpulkan etnobotani merupakan hub-

ungan langsung antara manusia dengan tumbuhan baik secara ke-

budayaaan yang dimilikinya maupun secara pengetahuan. 

     Etnobotani sangat berperan dalam kehidupan berbudaya sebab 

etnobotani menjadi dasar ilmu pengetahuan baik dalam pemanfaa-

tannya maupun dalam budaya. Dalam pemanfaatannya etnobotani di-

jadikan dasar dalam dalam hal apapun baik dari segi pengobatan, 

upacara ritual seperti pernikahan, kelahiran, kematian, serta dijadikan 

kebutuhan seharai-hari adat suku bangsa. 

     Kajian etnobotani dilakukan untuk mengeksplor dan memanfaat-

kan keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di daerah Keca-

matan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Keanekaragaman 

botani di daerah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah, terutama di daerah dataran tinggi mempunyai potensi yang 

sangat besar dalam pelestarian dan pengembangan sumber daya 

alamnya. 

B. Sasaran dan Ruang Lingkup Etnobotani 

     Ada sebuah pandangan yang menyatakan bahwa etnobotani 

mempelajari hubungan antara masyarakat tradisional maupun 

masyarakat lokal, atau etnik-etnik tertentu dengan tumbuhan diseki-

tarnya. Halini terjadi karena kebanyakan studi tentang etnobotani 

mempunyai fokus masyarakat pemburu, peladang dan kelompok 

masyarakat tradisional lainnya.  

     Pada dasarnya studi-studi etnobotani tidak terbatas pada kalangan 

masyarakat tertentu, namun demikian seluruh masyarakat, baik saat 

ini maupun saat lampau, terpengaruh kehidupan modernisasi ataupun 

tetap mempertahankan tradisionalitas yang merupakan cakupan 

etnobotani. Demikan juga relasinya tidak dibatasi apakah berkaitan 

dengan ekologi, simbolis dan ritual masyarakat.41 

     Etnobotani mempelajari antara manusia dan tumbuhan dalam 

ekosistem alamiah yang dinamis, dan terkait komponen-komponen 

                                                     
41Luchman Hakim, Etnobotani Dan Manajemen Kebun-Pekarangan 

Rumah: Etnobotani Dan Manajemen Kebun-Pekarangan Rumah: Ketahanan Pangan, 

Kesehatan Dan Agrowisata (Malang: Selaras, 2014), https://biologi.ub.ac.id/wp-

content/uploads/2015/11/ETNOBOTANI-dan-MANAJEMEN-KEBUN-

PEKARANGAN-RUMAH.pdf. 
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sosial lainnya. Etnobotani merupakan studi tentang interaksi manusia 

dengan tumbuhan, penggunaan tumbuhannya yang dilakukan oleh 

manusia terkait dengan sejarah, faktor-faktor fisik dan lingkungan so-

sial, serta daya tarik tetumbuhan itu sendiri. 

     Kajian etnobotani menekankan pada keterkaitan antara budaya 

masyarakat dengan sumberdaya tumbuhan, baik secara langsung mau-

pun tidak langsung Etnobotani itu sendiri dapat digunakan sebagai 

salah satu alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat 

tradisioal yang sudah menggunakan berbagai macam manfaat tum-

buhan untuk menunjang kehidupan seperti bahan pangan, pengobatan, 

bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya.42 

C. Pemanfaatan Etnobotani 

     Pemanfaatan etnobotani bagi kehidupan masyarakat diantaranya 

sebagai berikut:
43

 

 Konservasi tumbuhan, meliputi juga konservasi berbagai vari-

etas tanaman pertanian dan perkebunan dalam kantung-

kantung sistem pertanian tradisional di negara tropik, serta 

konservasi sumberdaya hayati lainnya. 

 Inventori botanik dan penilaian status konservasi jenis tum-

buhan.  

 Menjamin keberlanjutan persediaan makanan, termasuk juga 

didalamnya sumberdaya hutan non-kayu. 

 Menjamin ketahanan pangan lokal, regional dan global. 

 Menyelamatkan praktek-praktek kegiatan pemanfaatan sum-

berdaya secara lestari yang semakin terancam punah karena 

kemajuan jaman. 

 Memperkuat identitas etnik dan nasionalisme. 

 Memperbesar keamanan fungsi lahan produktif, dan 

menghindari kerusakan lahan. 

 Pengakuan hak masyarakat lokal terhadap kekayaan sum-

berdaya dan akses terhadapnya. 

                                                     
42Maryatul Qiptiyah Heru Setiawan, ―Kajian Etnobotani Masyarakat Adat 

Suku Moronene Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,‖ Jurnal Penelitian 

Kehutanan Wallacea 3, no. 2 (2015): 108, 

https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss2pp107-117. 
43 Opcit. 
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 Meningkatkan kemakmuran dan daya tahan masyarakat lokal 

sebagai bagian dari masyarakat dunia. 

 Mengidentifikasi dan menilai potensi ekonomi tanaman dan 

produk-produk turunannya untuk berbagai manfaat. 

 Berperan dalam penemuan obat-obatan baru. 

 Berperan dalam penemuan bahan-bahan akrab lingkungan. 

 Berperan dalam perencanaan lingkungan yang berkelanjutan. 

 Berperan dalam meningkatkan daya saing daerah dalam bi-

dang pariwisata karena mampu menjamin autentisitas/ 

keaslian dan keunikan objek dan daerah tujuan wisata. 

 Berperan dalam menciptakan ketentraman hidup secara spir-

itual. 

D. Desa Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah 

     Seputih Raman adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung, Indonesia. Di kecamatan Seputih Raman terdapat 

14 kelurahan yakni Rejo Asri, Rejo Basuki, Ratna Chaton, Rama De-

wa, Rukti Endah, Rama Gunawan, Rukti Harjo, Rama Indra, Rama 

Kelandungan, Buyut Baru, Rama Murti, Rama Nirwana, Rama Oeta-

ma, dan Rama Yana. 

     Kebanyakan masyarakat yang berada di desa Rama Dewa merupa-

kan masyarakat transmigran dari Bali. Transmigran Bali yang datang 

pada tahun 1952 ini kemudian menempati wilayah Seputih Raman di 

Lampung Tengah. Di kawasan Seputih Raman, transmigran asal Bali 

waktu itu menempati beberapa blok. Blok-blok transmigran asal Bali 

ini terdapat tigablok salah satunya bernama blok Rama Dewa. 

     Di daerah tersebut tersebar sekitar 442 KK transmigran yang be-

rasal dari Bali, untuk masing-masing jumlah transmigran pada setiap 

bloknya pada gelombang pertama tahun 1952 ada 44 KK yang masuk 

sedangkan pada gelombang kedua ada 112 KK yang melakukan 

transmigrasi. Transmigran dari suku Bali sejak saat itu tinggal di Desa 

Rama Dewa sehingga budaya dari suku bali juga ada pada Desa Rama 

Dewa Kecamatan Seputih. 
44

 

                                                     
44A Ernayanti et al., ―Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ( Fkip ),‖ no. 

10 (2019): 5581068. 
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E. Upacara Ngaben 

     Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah atau mayat menurut 

adat/agama Hindu Bali. Kata ngaben berasal dari kata beya yang 

artinya bekal, ada juga yang mengatakan dari kata ngabu artinya men-

jadi abu. Untuk membuat sesuatu menjadi abu diperlukan api dan da-

lam ajaran agama Hindu yang mempunyai kekuatan sebagai dewa api 

adalah Brahma. Jadi upacara ngaben adalah proses pensucian roh 

orang yang telah meninggal dengan cara dibakar agar bisa kembali ke 

sang pencipta. 

     Ngaben adalah upacara (Pitra Yadnya) yang ditujukan untuk roh 

leluhur. Menurut Agama Hindu terutama di Bali, tubuh manusia 

terdiri dari badan halus, badan kasar dan karma Badan kasar terdiri 

dari 5 unsur yaitu zat padat, cair, panas, angin dan ruang hampa, lima 

elemen ini disebut Panca Maha Bhuta. Pada saat meninggal lima ele-

men ini akan menyatu kembali ke asalnya, dan badan halus yang 

berupa roh yang meninggalkan badan kasar akan disucikan pada saat 

ngaben.
45

 

     Upacara ngaben dalam prosesnya mengikuti tradisi penguburan 

jenazah yang disertai dengan bekal kubur. Bekal kubur pada masa 

prasejarah berupa benda-benda yang terbuat dari prunggu atau emas, 

tetapi bekal kubur pada ngaben berupa cincin yang juga terbuat dari 

mas atau perak. Secara simbolis ini dilakukan setelah jenazah itu akan 

dikubur, cincin atau momon diambil lagi oleh sanak saudaranya. Sa-

rana prasarana ngaben merupakan upakara. Jadi, besar kecil bentuk 

upacaranya memberikan gambaran bahwa pelaksanaan upacara mem-

iliki tingkatan-tingkatan yakni besar dan kecilnya upacara tersebut.
46

 

     Upacara ngaben ada yang dilaksanakan secara massal dan pero-

rangan. Upacara ngaben massal prosesnya bertahap yaitu apabila 

keluarga belum memiliki dana ngaben bisa ditangguhkan dan jenazah 

dititip terlebih dahulu. Istilah dititip atau nitip dilakukan dengan dua 

cara yakni pertama dititip ditanah dengan cara dikubur atau dimaka-
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mkan, kedua dengan cara dititip ditempat ibadah yakni dengan cara 

kremasi lalu abunya dititip ditempat ibadah sampai saatnya ngaben. 

Beberapa tahun kemudian (4-5 tahun) berdasarkan kesepakatan ber-

sama baru diadakan ngaben secara massal. Hal ini dilaksanakan agar 

biaya lebih irit dan waktu pelaksanaan ditentukan oleh pemangku ber-

dasarkan hari baik menurut kalender Hindu Bali. 

     Upacara ngaben perorangan yaitu bila ada anggota keluarga yang 

meninggal dunia bisa langsung diabenkan dengan segala pembiayaan 

ditanggung oleh keluarga yang bersangkutan dan prosesnya langsung 

selesai dalam satu waktu dan mencakup biaya berkisar 15 juta untuk 

orang yang tidak mampu dan ngaben perorangan yang pada umumnya 

mencakup biaya 20 juta. 

     Diantara ngaben perorangan dan ngaben massal tentunya mempu-

nyai keunikan tersendiri yaitu jika ngaben massal memakan waktu 

sekitar 4-5 tahun atau berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan 

ngaben perorangan merupakan salah satu cara mempercepat ahli waris 

lepas dari perasaan terbelenggu terhadap arwah. Menangisi orang 

yang telah meninggal dapat menghambat perjalanan sang arwah 

menuju tempatnya
47

 

     Menurut orang Bali sebelum ngaben arwah itu belum sampai 

ketempat yang sebenarnya dan ini merupakan tanggung jawab ahli 

waris. Sesungguhnya rangkaian upacara ngaben menurut pandangan 

orang di luar Suku Bali adalah kegiatan yang berlebihan terhadap ma-

yat. Tetapi bagi Suku Hindu Bali upacara itu harus dilakukan demi 

mengantarkan roh yang telah berpisah dari jasad kembali ketempat 

asalnya. 

     Terkait dengan pentingnya upacara ngaben bagi orang Bali be-

ragama Hindu, maka apapun tantangan dihadapi termasuk dana yang 

cukup banyak. Menurut kepercayaan Suku Bali sebelum dilaksanakan 

ngaben mereka belum leluasa untuk beraktivitas, mereka merasa ter-

belenggu. 

     Upacara ngaben adalah upacara yang sangat penting dan sakral 

bagi orang Bali dan harus dilakukan walaupun waktunya agak lama. 

Maksudnya adalah pelaksanaan upacara ngaben boleh dilakukan be-
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berapa tahun kemudian atau setelah keluarga mempunyai dana yang 

cukup. Upacara ngaben dianggap sebagai simbol pengantar atma atau 

jiwa ke alam pitra atau alam baka dan ini merupakan prinsip pertama 

dalam antologi upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan 

rangkaian kegiatan yang berlangsung beberapa hari lamanya mulai 

dari penyelenggaraan jenazah sampai membuang abu ke laut besar. 

Setiap rangkaian kegiatan disertai sesajian yang disiapkan oleh ang-

gota keluarga. Sesajen dibuat secara bersama-sama menjelang hari 

pelaksanaan ngaben.
48

 

     Upacara ngaben dilaksanakan karena adanya anggapan bahwa roh 

tidak sampai ketempatasalnya yakni surga. Dunia gaib mendorong 

manusia untuk melakukan berbagai perbuatan baik dan buruk ber-

tujuan mencari keselarasan hubungan, yang disebut kelakuan keaga-

maan atau religiousbehavior. Tiap upacara keagamaan dapat terbagi 

kedalam empat komponen yakni tempat upacara, saat upacara,benda-

benda dan alat upacara serta orang-orang yang melakukan dan mem-

impin upacara. Jika keempat komponen tersebut sudah dimiliki oleh 

orang Bali beragama Hindu maka ngaben bisa dilaksanakan. 

Lazimnya kendala dalam ngaben adalah tempat upacarayaitu tempat 

pembakaran jenazah.  

     Di Desa Rama Dewa terdapat tempat ngaben sehingga ngaben bisa 

dilaksanakan seperti layaknya di Bali. Sedangkan komponen lain sep-

erti peralatan upacara bisa disiapkan oleh masyarakat secara bersama-

sama begitu juga pemimpin upacara yaitu pendeta yang sehari-hari 

memimpin umatnya yang berperan penting pada pelakaksanaan nga-

ben, melalui pendeta arwah leluhur bisa kembali ketempat asal dan 

keluarga yang ditinggalkan bisa tenang dan ini juga sebagai wujud 

rasa hormat anggota keluarga terhadap orang tuanya. Setelah itu ba-

rulah anggota keluarga dapat beraktivitas kembali seperti biasa.
49

 

     Upacara Ngaben adalah satu bentuk dari Pitra Yadnya, yakni 

upacara penyucian roh leluhur. Upacara ngaben ini wajib dilakukan 

oleh sentana, yaitu anak keturunan yang meninggal, sebagai bentuk 
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penghormatan kepada orang tua. Upacara Ngaben bukanlah suatu 

pemborosan, karena upacara ini adalah Yadnya yang dilandasi hati 

yang tulus ikhlas dan suci yang ditunjukkan kepada para roh-roh lelu-

hur yang telah meninggal dunia. Pitra yadnya juga berarti penghorma-

tan dan pemeliharaan atau pemberian sesuatu yangbaik dan layak 

kepada Ayah, Bunda, dan kepada orang-orang tua yang telah mening-

gal sebagai suatu kelanjutan rasa bakti seorang anak terhadap lelu-

hurnya. Pelaksanaan pitra yadnya di pandang sangat penting, karena 

seorang anak mempunyai hutang budi, bahkan dapat dikatakan 

berhutang jiwa kepada leluhurnya.
50

 

     Dengan memperhatikan jasa-jasa orang tua tersebut, maka seorang 

anak berkewajiban melaksanakan pitra yadnya dalam hidupnya, se-

bagai wujud bakti yang tulus ikhlas kepada orang tua dan leluhur. 

Upacara pitra yadnya bertujuan untuk meningkatkan kedudukan Pi-

tara atau roh-roh leluhur yang sudah meninggal. Manusia pada da-

sarnya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. 

     Faktor yang mempengaruhi perubahan ritual ngaben yakni faktor 

waktu, kepercayaan serta lingkungan.Waktu yang diperlukan dalam 

pelaksanaan upacara Ngaben perorangan relatif cukup singkat jika 

dibandingkan dengan pelaksanaan upacara ngaben missal, karna tidak 

perlu harus menunggu sampai bertahun-tahun untuk melaksanakan 

ngaben.
51

 

     Sistem kepercayaan Masyarakat Suku Bali terhadap leluhurnya 

masih sangat kuat, tanpa terkecuali juga dengan ritual ngaben yang 

wajib dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhurnya 

yang dilakukan dengan dilandasi oleh hati yang tulus ikhlas dan suci. 

Terkait dengan pentingnya upacara ngaben bagi orang Bali beragama 

Hindu, maka apapun tantangan dihadapi termasuk dana yang cukup 

banyak. Menurut kepercayaan Suku Bali sebelum dilaksanakan nga-

ben mereka belum leluasa untuk beraktivitas, merasa terbelenggu. 
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     Faktor lingkungan juga mempengaruhi terjadinya perubahan ritual 

ngaben karena masyarakat Suku Bali mempunyai solidaritas, 

kekeluargaan yang tinggi sehingga dapat saling membantu satu 

dengan yang lainnya, begitupun dengan ritual upacara ngaben yang 

jika masyarakatnya kurang mampu mengadakan ngaben maka dapat 

dikurangi kebutuhan biaya ngaben tersebut. 

     Taman Panca Yadnya melibatkan tiga unsur yaitu bunga, api dan 

air. Yadnya berasal dari kata ―Yad‖ yang artinya menuju keselamatan. 

Bunga melambangkan Siwa sebagai pelebur. Api simbol Brahma se-

bagai pencipta. Air simbol Wisnu sebagai pemelihara. Selain bunga, 

bagian-bagian lain dari tanaman seperti batang, daun, buah, umbi juga 

biasa digunakan untuk upacara tertuju kepada lima kelompok Yadnya: 

a. Dewa Yadnya, pesembahan kepada Ida Sanghyang Widi 

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pitra Yadnya, korban suci kepada leluhur. 

c. Rsi Yadnya korban suci untuk memuliakan para Rsi, Pendeta, 

rohaniawan sebagai pembimbing umat. 

d. Manusa Yadnya, korban suci untuk keselamatan umat manu-

sia dari sejak bayi dalam kandungan sampai menikah. 

e. Bhuta Yadnya, korban suci kepada Bhuta Kala atau mahluk 

yang lebih rendah tingkatannya dari manusia.
52

 

     Kebun Raya Bali mengoleksi Tanaman Upacara Adat Hindu Bali 

mulai dari tahun 1991 dan terletak di dekat Pura Batu meringgit. 

Koleksi Tanaman Upacara Adat Bali terdiri dari 580 tanaman yang 

berasal dari 42 suku, 81 marga dan 130 jenis.  

     Menurut Mangku Pande dan Serrati di Desa Rama Dewa Kecama-

tan Seputih Raman serta Literatur terdapat beberapa jenis contoh 

tanaman dan bagian tanaman yang digunakan untuk upacara ngaben 

pada umumnya, antara lain: 

1) Pohon Dadap (Erythrina sumbumbrans) atau dikenal dengan 

nama Kayu Sakti. Hampir semua jenis Upacara Adat Hindu 

Bali memanfaatkan daunnya yang ditumbuk bersama beras 

dan kunyit sebagai bahan tepung tawar yang melambangkan 

sarana pembersihan kotoran pada sesaji dan manusia. 
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2) Sirih (Piper betle L.) yang digunakan yaitu bagian daunnya 

yang diletakkan di jari-jari tangan dan kaki bermakna jika ia 

kembali lagi turun ke bumi maka jari tangan dan jari kakinya 

akan cantik, dan lurus tidak ada cacat dan juga digunakanse-

bagai "porosan" yaitu campuran antara daun sirih, kapur sirih, 

dan pinang (Areca catechu L.) sebagai simbol Tri Sakti. 

Pinang melambangkan Dewa Brahma, daun sirih mel-

ambangkan Dewa Siwa, dan kapur sirih melambangkan Dewa 

Wisnu. Dalam Upacara Adat Hindu Bali, porosan ini dipakai 

sebagai pelengkap dalam menata sesaji. 

3) Pisang (Musa x paradisiaca L.), yang digunakan yaitu bagian 

buah, tunas dan daun. buah pisang digunakan satu sisir 

buahnya dan harus ganjil sekitar 7, 9 dan 11 buah dalam satu 

sisirnya yang digunakan sebagai bantal pada jenazah. Daun 

pisang digunakan untuk alas memandikan jenazah, dan tunas 

pisang digunakan untuk sesajen. 

4) Paku Sayur (Athyrium esculentum) akarnya biasa digunakan 

dalam Upacara Pitra Yadnya sebagai lambang rambut orang 

yang telah meninggal.
53

 

5) Bunga melati (Jasminum sambac L. Sol.) digunakan untuk 

menutup lubang hidung pada mayat yang bermakna agar ia 

senantiasa mencium bau harum. 

6) Bawang (Alium cepa L.) yang dipoleskan di tangan, yang be-

makna ketika ia nanti kembali turun ke bumi maka akan pintar 

memasak dan digunakan untuk keperluan sesajen. 

7) Ubi kuning (Ipomoea batatas L. Poir.) yang digunakan bagian 

umbinya, yang diusapkan dari bagian atas sampai bagian 

bawah tubuh yang bermakna untuk menghilangkan gatal-gatal 

dan menghilangkan kotoran pada seluruh tubuhnya. 

8) Daun intaran (Azadirachta indica A. Juss.) yang diletakkan 

pada kedua alis mata pada mayat yang bermakna agar dalam 

penjelmaan nanti alisnya menjadi indah dan tidak cacat. 

9) Pohon bayur (Pterospermum acerifolium L. Willd.) yang 

digunakan yaitu bagian batangnya, yang digunakan sebagai 
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tongkat sekah pada abu mayat yang sudah dikremasi atau 

penunjuk jalan. 

10) Kelapa gading (Cocos nucifera L.) yang digunakan yaitu pada 

bagian buah, daun dan tunas kelapanya, yang bermakna bah-

wa seluruh unsure buah pada kelapa merupakan lambang dari 

alam semesta yang terdiri dari tujuh lapisan. 

11) Bunga kamboja (Plumeria alba L.), diselipkan dihelaian ram-

but atau ditelinga, yang bermakna untuk menunjukkan kesu-

cian hati pada saat memuja Sang Hyang Widi dan cahaya 

suci-Nya. 

12) Jeruk siam (Citrus nobilis Lour.) yang digunakan bagian 

buahnya untuk perlengkapan sesajen. 

13) Apel (Malus domestica Borkh.) yang digunakan bagian 

buahnya untuk perlengkapan sesajen. 

14) Salak(Salacca zalacca Gaertn.Voss.) yang digunakan bagian 

buahnya untuk perlengkapan sesajen.
54

 

15) Cemara Gaseng (Casuarina junghuhniana Miq.) yang 

digunakan yaitu bagian daunnya. Daunnya digunakan sebagai 

simbol rambut pada mayat. 

16) Bambu (Bambusa apus Schult.f.) yang digunakan yaitu bagi-

an batangnya, yang dijadikan sebagai alas untuk meletakkan 

mayat saat dimandikan. 

17) Penjalin (Calamus sp.) yang digunakan yaitu bagian ba-

tangnya, yang dijadikan tali dandan penuntun rombongan 

upacara untuk mencapai kedamaian hidup saat menuju kubu-

ran (setra). 

18) Teratai (Nymphaea alba L.) yang digunakan yaitu bagian 

daunnya, yang digunakan untuk menutupi kemaluan pada je-

nazah wanita. 

19) Daun pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) yang 

digunakan yaitu bagian daunnya, yang digunakan sebagai ba-

han pemercikdan sebagai pengharum pada jenazah. 
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20) Mawar (Rosa chinensis Jacq.) yang digunakan yaitu bagian 

bunganya, yang digunakan untuk bahan campuranmemandi-

kan jenazah. 

21) Terong (Solanum melongena L.) yang digunakan yaitu bagian 

daun nya, digunakan untuk menutupi kemaluan laki-laki.
55

 

22) Tebu (Saccharum officinarum L.) yang digunakan yaitu bagi-

an batangnya, digunakan untuk menumbuk arang. 

23) Alang-alang (Imperata cylindrica L. Raeusch.) yang 

digunakan bagian batang dan daun nya, digunakan untuk me-

mercikkan air suci.
56

 

24) Kunyit (Curcuma longa L.) yang digunakan yaitu bagian rim-

pang untuk campuran warna pada beras suci. 

25) Cempaka putih (Michelia alba Dc.) yang digunakan yaitu ba-

gian bunganya, digunakan untuk perlengkapan sesajen dan 

bahan memandikan jenazah. 

26) Kenanga (Cananga odorata Lam. Hook.f.&Thomson.) yang 

digunakan yaitu bagian bunganya, digunakan untuk per-

lengkapan sesajen. 

27) Cabai bun (Piper retrofractum Vahl.) yang digunakan yaitu 

bagian buahnya, digunakan untuk campuran bumbu pada 

sesajen. 

28) Asam jawa (Tamarindus indica L.) yang digunakan yaitu ba-

gian daun danbuahnya, digunakan untuk campuran pada bum-

bu yang diletakkan di tangan jenazah dan air mandi pada je-

nazah. 

29) Sereh (Cymbopogon citratus Dc. Staph.) yang digunakan ba-

gian batangnya, digunakan untuk campuran pada bumbu yang 

diletakkan di tangan jenazah. 

30) Padi (Oryza sativa L.) yang digunakan yaitu bagian buahnya, 

digunakan sebagai bahan catur pada sesajen. 

31) Jati (Tectona grandis) yang digunakan yaitu bagian daunnya, 

digunakan untuk perlengkapan sesajen. 
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32) Singkong (Manihot utilissima Pohl.) yang digunakan yaitu 

bagian umbinya, digunakan untuk perlengkapan sesajen. 

33) Cendana (Santalum album L.) yang digunakan yaitu bagian 

batang, yang digunakan sebagai kayu bakar pada saat ngaben. 

34) Beringin (Ficus benjamina L.), yang digunakan yaitu bagian 

daunnya, digunakan sebagai sarana upacara ngaben.
57

 

     Selain jenis-jenis tanaman diatas terdapat juga faktor masalah yaitu 

tanaman yang sulit dicari oleh masyarakat di Desa Rama Dewa, 

Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah yaitu pohon 

bayur (Pterospermum acerifolium L. Willd.) dan daun intaran (Aza-

dirachta indica A. Juss.) yang hanya terletak didesa lain dan jika 

mengambil tanaman tersebut harus menggunakan sesajen karna 

masyarakat percaya pohon itu bukan pohon sembarangan yang ada 

penunggu dan tidak akan mati selama bertahun-tahun.
58

 Penggunaan 

tumbuhan sebagai bahan upacara adat masyarakat Hindu dalam filoso-

fi Hindu Bali merupakan simbol keselarasan antar makhluk hidup di 

dunia.
59

 

     Menurut agama Hindu manusia itu terdiri dari tiga lapis yaitu Raga 

Sarira,Suksma Sarira, dan Antahkarana Sarira. Raga Sarira adalah 

badan kasar. Badan yang dilahirkan karena nafsu (ragha) antara ibu 

dan bapak. Suksma Sarira adalah badan astral, atau badan halus yang 

terdiri dari alam pikiran, perasaan, keinginan nafsu (Cinta, Manah, 

Indriya dan Ahamkara). Antahkarana Sarira adalahyang menyebab-

kan hidup atau Sang hyang atma (roh). Ragha sarira atau badan kasar 

manusia terdiri dari unsur panca mahabhuta yang terdiri dari prthiwi, 

apah,teja, bayu, dan akasa. Penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

1. Prthiwi adalah unsur tanah, yakni bagian-bagian badan yang pa-

dat. 
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2. Apah adalah zat cair, yakni bagian-bagian badan yang cair seperti 

darah,kelenjar, keringat, air susu, dan lain-lain. 

3. Teja adalah api yaitu panas badan (suhu) atau emosi. 

4. Bayu adalah angin, yaitu nafas. Akasa adalah ether, yaitu unsur 

badan yangterhalus yang menjadikan rambut, kuku. 

     Proses terjadinya ragha sarira atau badan kasar adalah sari-sari 

Panca Maha Bhuta yang terdapat pada berbagai jenis makanan terdiri 

dari enam rasa yang disebut sad rasa yaitu madhura (manis), amla 

(asam), tikta (pahit), kothuka (pedas), kyasa (sepet) dan lawana (asin). 

Sad rasa tersebut dimakan dan diminum oleh manusia, dimana di da-

lam tubuh diproses menjadi tenaga, kemudian menjadi kama. Kama 

bang (Ovum atau sel telur) dan kama putih (sperma). Dalam pesang-

gamaan kedua kama ini bertemu dan bercampur melalui pengentalan 

menjadi janin atau badan bayi, sisanya menjadi darah dan ari-ari. 

     Pada saat manusia meninggal dunia suksma sarira dengan atma 

akan pergimeninggalkan badan. Atma yang sudah begitu lama menya-

tu dengan sarira akan sulit untuk meninggalkan badan, padahal badan 

sudah tidak dapat difungsikan, karena beberapa bagiannya sudah ru-

sak. Hal ini merupakan penderitaan bagi atma (roh). Supaya tidak ter-

lalu lama atma terhalang perginya, perlu badan kasarnya di upacara-

kan untuk mempercepat proses kembalinya kepada sumbernya di alam 

yakni Panca Maha Bhuta. Demikian juga bagi sang atma perlu dibu-

atkan upacara untuk pergi ke alam pitra dan memutuskan keteri-

katannya dengan badan kasarnya. Proses ini dinamakan upacara nga-

ben. 

     Ngaben merupakan simbol budaya Bali yang melibatkan banyak 

orang yang melakukan upacara adat yang berhubungan dengan ke-

matian, yaitu pembakaran jenazah, abunya dilarung ke laut atau ke 

sungai dengan berbagai sesajian dan mantra-mantra (doa-doa) yang 

diyakini kuat oleh masyarakat untuk memuluskan perjalanan 

seseorang menuju nirwana. Acara ini dilakukan dengan penuh keya-

kinan dan keluarga yang berduka merasa telah mengantar seseorang 

ke Sang Pencipta dalam keadaan suci dan berharap yang telah tiada itu 

cepat masuk surga.60 
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F. Herbarium 

     Herbarium merupakan spesimen tumbuhan yang telah diawetkan 

dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Herbarium dapat 

digunakan untuk membantu identifikasi tumbuhan dengan keunggulan 

yaitu mudah dibawa dan praktis digunakan, dan untuk memperkenal-

kan etnobotani terhadap anak-anak. Herbarium memiliki dua jenis, 

yaktu herbarium kering yang mencakup (daun, akar, bunga,dan ba-

tang), dan herbarium basah mencakup buah-buahan.
61

 

     Herbarium yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yakni 

herbarium kering. Herbarium kering merupakan koleksi tumbuhan 

yang telah dikeringkan dan disusun pada sebuah kertas serta diberi 

keterangan terkait dengan spesimen tersebut. 

     Herbarium kering yaitu pengawetan yang dilakukan dengan 

penyemprotan alkohol pada tumbuhan, dan disertai dengan pengepre-

san, pemberian label, dan dijemur menggunakan sinar matahari.
62

Her-

barium kering merupakan material tumbuhan yang telah diawetkan 

dengan cara dikeringkan atau disebut juga spesimen herbarium kering. 

Spesimen tersebut bermanfaat sebagai bahan penunjang pembelajaran 

dan penelitian, misalnya sebagai sumber informasi pada materi biologi 

yang membahas flora dan ekologi tumbuhan.
63

 

     Landasan awal dalam membuat spesimen herbarium yaitu terlebih 

dahulu mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan maupun tanaman 

(penulisan tumbuhan dan tanaman selanjutnya ditulis dengan tum-

buhan saja untuk memudahkan narasi yang harus dikoleksi). Terdapat 

banyak bentuk dan habitat dari masing-masing tumbuhan dan mem-

iliki tata cara teknik koleksi tersendiri sehingga dalam proses determi-

nasinya memudahkan semua orang yang melihatnya untuk menge-

tahui karakter-karakter penting dari tumbuhan tersebut. Secara umum 

bagian-bagian tumbuhan yang harus diketahui berupa: 
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1. Akar, yang terdiri dari akar tunggang, akar serabut, dan 

berbagai bentuk modifikasi akar seperti akar udara, banir, dan 

akar napas. 

2. Batang, yang memiliki berbagai bentuk batang yakni bulat 

(pada bambu), segitiga (pada rumput teki), segiempat (pada 

markisah) dan berbagai modifikasi berupa rimpang (pada ja-

he), stolon (pada pegagah), umbi (pada kentang), dan duri 

(pada jeruk). 

3. Daun, yang menjadi salah satu bagian dengan kompleksitas 

karakter dalam proses determinasi serta memiliki karakter 

kunci untuk mengetahui nama latin. Beberapa karakter pent-

ing dari bagian ini yaitu: 

a. Daun Tunggal yang terdiri dari pelepah, tangkai dan 

lembaran. 

b. Daun Majemuk yang terdiri dari tangkai daun utama, 

anak tangkai daun, perpanjangan anak tangkai daun, 

lembaran anak daun, dan daun penumpu. 

Dalam pembuatan spesimen dan proses determinasi terdapat 

beberapa karakter daun yang harus diperhatikan dan dicatat, 

yakni: 

a. Kedudukan daun seperti selang-selang, berhadapan, 

berhadapan bersilang, menumpuk dan berkarang. 

b. Bentuk pangkal dan ujung daun seperti runcing, 

meruncing, membulat dan terpotong. 

c. Bentuk pucuk seperti tanpa pembungkus atau ada 

pembungkus (stipula). 

d. Berbulu atau tidak pada bagian daun. 

e. Jumlah anak daun pada daun majemuk pada per-

panjangan anak tangkai daun. 

4. Bunga, menjadi bagian terpenting dalam proses determinasi 

tumbuhan karena memiliki karakter lebih lengkap dibanding 

bagian lainnya. Beberapa bagian bunga yang perlu diketahui 

dan dicatat dilapangan adalah: 
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a. Kedudukan bunga pada batang berupa bunga yang 

tumbuh di ujung batang atau pucuk dan bunga di keti-

ak daun atau dekat ruas. 

b. Keberadaan dan bentuk organ pokok bunga yang 

terdiri dari tangkai, dasar, perhiasan (kelopak dan 

mahkota), alat kelamin jantan (tangkai, kepala dan 

serbuk sari), alat kelamin betina (kepala dan tangkai 

putik serta ovari) sehingga dapat diketahui bunga ter-

sebut bunga berkelamin tunggal atau bunga banci dan 

bunga berumah satu atau berumah dua. 

c. Struktur bunga berupa bunga tunggal dan bunga 

majemuk yang terdiri dari tangkai, daun pelindung 

bunga, anak tangkai bunga, anak daun pelindung bun-

ga serta organ lainnya seperti pembalut, seludang dan 

kelopak tambahan. 

d. Warna bagian-bagian bunga khususnya perhiasan 

bunga dan bau bunga. 

5. Buah, menjadi salah satu bagian tanaman yang juga dapat 

membantu proses determinasi pada spesimen yang dikoleksi. 

Beberapa karakter buah yang harus diperhatikan dan dicatat 

yakni: 

a. Habitus seperti herba, pohon, anakan, semak, perdu, 

menjalar dan merambat. 

b. Warna, getah baik warna maupun kekentalannya.
64

 

     Cara kerja Pembuatan Spesimen yaitu: 

1) Proses Koleksi di Lapangan 

Pada saat melakukan kegiatan pengambilan spesimen di 

lapangan, peralatan dan bahan yang dibutuhkan antara lain 

yakni parang, label lapangan berukuran 2x3 cm, pensil, ka-

mera, plastik, gunting, dan buku catatan lapangan. Terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan ketika pengambilan 

spesimen yaitu apabila tanaman berukuran kecil akan men-

goleksi secara menyeluruh seperti akar, batang, daun , buah, 

biji dan bagian lainnya. Jika tanaman berupa pohon-pohon 
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yang tinggi, lianan dan epifit dengan memilih bagian yang di-

anggap dapat mewakili untuk dibuat herbarium tanpa merusak 

tanaman tersebut. Hal-hal yang harus dicatat langsung ketika 

mengambil spesimen dilapangan yaitu berupa nama spesimen, 

waktu pengambilan spesimen, lokasi ditemukan tumbuhan, 

ketinggian tempat dari permukaan laut, manfaat, warna asli, 

aroma, habitus dan selanjutnya memberikan nomor urut 

ditemukannya tumbuhan tersebut dan setelah pencatatan data 

dianggap sudah lengkap maka spesimen dimasukkan ke dalam 

plastik. 

2) Pemberian Alkohol 

Spesimen yang ada di dalam kantong plastik kemudian 

dikeluarkan dan dibersihkan terlebih dahulu dengan 

menggunakan kapas lalu selanjutnya dibungkus satu persatu 

ke dalam lipatan kertas koran yang sudah disediakan. Selan-

jutnya lipatan kertas koran yang berisi spesimen tanaman 

ngaben tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik beruku-

ran 40 x 60 cm kemudian disiram dengan alkohol 70% hal ini 

bertujuan untuk mengawetkan specimen agar tidak mudah ru-

sak, kemudian kantong plastik ditutup rapat dengan 

menggunakan lakban atau selotip agar alkohol tidak dapat 

menguap. 

3) Proses Pengeringan Spesimen 

Proses pengeringan spesimen yaitu dengan mengeluarkan se-

luruh spesimen dari kantong plastik, mengganti kertas koran 

yang lama dengan kertas koran yang baru kemudian 

dirapikan, menumpuk 2-5 spesimen dengan menggunakan alat 

pengepres atau sasak bambu dengan urutan spesimen yaitu 

sasak-kertas karton spesimen-kertas karton-sasak lalu ikat 

dengan tali rafia. Selanjutnya menjemur spesimen di bawah 

sinar matahari sampai spesimen herbarium menjadi kering.
65
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4) Proses Penempelan Spesimen 

Pada proses ini yaitu spesimen yang sudah kering selanjutnya 

ditempelkan atau dijahit pada kertas mounting yang berukuran 

30 x 40 cm. Spesimen tanaman ngaben diletakkan di tengah 

kertas. Selotip diletakkan pada posisi tengah untuk setiap or-

gan yang ditempel serta tegak lurus cabang, batang maupun 

pertulangan daun. Tidak menempelkan selotip pada bagian 

penting dari spesimen tanaman ngaben seperti daun penumpu, 

bunga dan ligula. Spesimen tanaman yang berukuran besar 

dan tebal dapat ditempel dengan cara dijahit menggunakan 

benang. Bagian spesimen tanaman yang mudah lepas disim-

pan ke dalam amplop kertas bebas asam kemudian ditempel-

kan di kanan atas pada kertas herbarium. 

5) Identifikasi dan Pemberian Label 

Pada proses ini yaitu mengidentifikasi tanaman spesimen 

yang sudah kering kemudian hasil identifikasi ditulis pada la-

bel dan menempelkan label herbarium pada samping kanan 

bawah dari spesimen. Ukuran label berbentuk empat persegi 

panjang dengan ukuran 10 x 15 cm. Isi dari label herbarium 

diantaranya adalah nama herbarium, nama collector, tempat 

pengambilan sampel, tanggal ditemukan, habitat, nama lokal , 

klasifikasi dan deskripsi. 

6) Perawatan Spesimen Herbarium 

Terdapat beberapa hal untuk mempertahankan spesimen-

spesimen tersebut agar tetap awet atau bertahan lama yaitu 

menyimpan ditempat ruang penyimpanan khusus yang ter-

tutup rapat, spesimen hanya boleh diakses dengan orang yang 

mempunyai kepentingan khusus dengan spesimen tersebut, 

melakukan pemfreezeran spesimen selama 48 jam sebanyak 

satu kali setahun.
66
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