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BAB IIBAB IIBAB IIBAB II    

TELAAH TEORITIS ANIMISME DALAM MASYARAKATTELAAH TEORITIS ANIMISME DALAM MASYARAKATTELAAH TEORITIS ANIMISME DALAM MASYARAKATTELAAH TEORITIS ANIMISME DALAM MASYARAKAT    

    

Bab ini merupakan pembahasan atas kerangka teoritis yang dapat menjadi 

referensi berpikir dalam melihat masalah penelitian yang dilakukan sekaligus 

menjadi alat bagi penulis dalam menganalisa bentuk kepercayaan masyarakat 

Nusak Dengka, dan makna perayaan Limbe dalam masyarakat tersebut.  

 

II.1 II.1 II.1 II.1 Teori Asal Usul AgamaTeori Asal Usul AgamaTeori Asal Usul AgamaTeori Asal Usul Agama    

Sosiolog Perancis, Auguste Comte, memaparkan fase teologis sebagai tahap 

pertama dari perkembangan intelektual, yang menjadi karakteristik dunia 

sebelum era 1300.1 Menurut Comte, pada tahap ini, manusia menafsirkan gejala-

gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu terdapat kekuatan-kekuatan yang 

dikendalikan oleh dewa-dewa atau Tuhan.2 Situasi yang dipaparkan oleh Comte 

tersebut semakin meruncingkan pertanyaan yang telah lebih dari seratus tahun 

lamanya didiskusikan oleh para sarjana, yakni bagaimana manusia dapat memiliki 

konsep tentang Tuhan; bagaimana manusia tiba pada kenyataan bahwa mereka 

                                                           

1  George Ritzer & Douglas Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2007, 

hal.17 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 

30 
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percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi darinya dan melakukan 

berbagai hal dengan beragam cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan 

dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Hal inilah yang mendorong para ahli tiba 

pada upaya merumuskan teori tentang asal usul agama.  

Terdapat beragam teori yang muncul untuk menggambarkan asal usul 

agama, dan salah satunya didasarkan pada pemahaman bahwa kelakuan manusia 

yang bersifat religi itu terjadi karena manusia sadar akan adanya paham jiwa.3 

Teori jiwa ini dipelopori oleh seorang antropolog Inggris, Edward Burnett Tylor. 

Menurut Tylor munculnya agama karena didasarkan pada kesadaran manusia 

akan paham jiwa, yang disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, perbedaan yang 

disadari oleh manusia bahwa terdapat hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. 

Suatu makhluk pada suatu saat dapat bergerak-gerak artinya hidup, namun ia akan 

tiba pada waktu tertentu, dimana ia tidak dapat bergerak lagi, maka berarti mati. 

Perbedaan antara hidup dan mati inilah yang melahirkan pemahaman pada 

manusia bahwa gerak dalam alam atau hidup itu disebabkan oleh suatu hal atau 

kekuatan tertentu yang ada di samping tubuh jasmani, yang disebut jiwa. 

Kedua, peristiwa dalam mimpi. Kadang ketika manusia sedang dalam 

keadaan tidur ia dapat saja mendapati dirinya berada di tempat lain di luar tempat 
                                                           

3 Koentjaraningrat, Pokok-Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: Dian Rakyat, 1977, hal. 219-

220 
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tidurnya. Hal itulah yang disebut sebagai mimpi. Dikarenakan seringnya 

mengalami peristiwa tersebut, maka manusia mulai membedakan antara tubuh 

jasmaninya yang sedang terbaring di tempat tidur dan suatu bagian lain dari 

dirinya yang pergi ke tempat lain, yakni jiwa. 

Berdasarkan kedua hal di atas, maka Tylor menyimpulkan bahwa selama 

manusia masih hidup maka jiwanya masih melekat kuat dengan tubuh 

jasmaninya, dan dapat lepas dari tubuh namun tetap memiliki hubungan dengan 

tubuh manakala manusia itu tidur atau pingsan. Namun, ketika tubuh manusia itu 

mati, maka jiwa meninggalkan tubuh dan terputuslah hubungan di antara 

keduanya. Dengan demikian, alam semesta penuh dengan jiwa-jiwa merdeka yang 

oleh Tylor disebut spirit atau makhluk halus akibat dari sekian banyaknya tubuh 

yang telah mati. Dengan pemahamannya mengenai teori jiwa ini, Tylor 

mengemukakan tentang evolusi religi yang terdiri atas tiga tingkat, yakni sebagai 

berikut: 4  

1. Dalam tingkat pertama evolusi religi, manusia percaya bahwa berbagai jiwa 

yang telah lepas dari tubuh yang mati telah menjadi makhluk halus dan 

menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia, serta memiliki 

kekuatan yang melebihi manusia sehingga mampu berbuat hal-hal yang 

                                                           

4 Ibid., hal. 220-221. 
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tak dapat diperbuat oleh manusia. Oleh karena itu, manusia memberi 

tempat penting dengan menjadikan makhluk-makhluk halus atau roh-roh 

tersebut sebagai objek penghormatan dan penyembahan manusia, yang 

mana nampak dalam berbagai upacara berupa doa, sajian, dan korban. 

Religi yang demikianlah bagi Tylor disebut animisme. 

2. Tingkat kedua dalam evolusi religi, manusia percaya dengan adanya jiwa 

pada makhluk hidup, maka terdapat pula jiwa pada alam yang pada 

dasarnya menyebabkan adanya gerak dari peristiwa atau gejala alam, 

seperti sungai mengalir, gunung meletus, angin menderu, tumbuhnya 

tumbuh-tumbuhan, dll. Jiwa alam tersebut digambarkan sebagai makhluk 

halus dengan suatu pribadi yang memiliki kemauan dan pikiran, yang 

disebut dewa. 

3. Tingkat ketiga dalam evolusi religi, munculnya kepercayaan terhadap 

suatu susunan kenegaraan dalam alam para dewa, sebagaimana dalam 

masyarakat manusia. Karenanya, terdapat dewa dalam pangkat yang 

tertinggi hingga yang terendah. Pemikiran ini lambat laun menimbulkan 

suatu kesadaran bahwa semua dewa pada hakekatnya merupakan 

penjelmaan dari dewa tertinggi. Demikianlah kepercayaan tersebut 
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berkembang pada kepercayaan akan satu Tuhan, dan berujung pada 

lahirnya agama monotheisme. 

 

II.2 II.2 II.2 II.2 AnimismeAnimismeAnimismeAnimisme    

Pada abad ke 19 seorang antropolog Ingris yang bernama Edward B. Tylor 

mengembangkan pemikirannya dalam “Primitive Cultures” tentang istilah 

animisme untuk menggambarkan agama masyarakat primitif. Animisme berasal 

dari bahasa Latin dari kata anima; dalam bahasa Yunani anepos, dalam bahasa 

Sansekerta disebut prana, dan dalam bahas Ibrani ruah. Arti dari semua istilah 

tersebut ialah jiwa atau napas. Animisme ialah bentuk religi yang berdasarkan 

kepercayaan bahwa di alam sekeliling tempat tinggal manusia diam berbagai 

macam roh dan karenanya muncul berbagai aktifitas keagamaan guna memuja 

roh-roh tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam teori jiwa bahwa Tylor 

mengemukakan mengenai sifat kepercayaan tersebut karena didasarkan pada 

pemahamannya bahwa Manusia primitif percaya bahwa pribadi mereka terbagi 

dalam dua elemen yaitu tubuh dan jiwa. Manusia primitif percaya bahwa bukan 

hanya manusia memiliki jiwa tetapi hewan dan tumbuhan juga mempunyai jiwa. 
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Jiwalah yang menyebabkan berbagai makhluk tersebut dapat hidup. Dengan 

demikian animisme merupakan ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa.5  

 

II.2.1 II.2.1 II.2.1 II.2.1 AsalAsalAsalAsal----usul Animismeusul Animismeusul Animismeusul Animisme 

Menurut Tylor animisme muncul karena manusia zaman dahulu percaya 

akan adanya roh yang tidak hanya pada manusia hewan dan tumbuhan, 

melainkan juga terdapat pada benda-benda lainnya yang ada dan mendiami alam; 

dan roh tersebut memiliki kekuatan yang dasyat, yang melampaui kekuatan 

manusia serta mampu berkehendak sehingga ada kemungkinan membahayakan 

hidup manusia jika ia marah dan menguntungkan manusia jika ia gembira. 

Dengan lahirnya pemahaman tersebut dalam alam pemikiran manusia primitif, 

maka untuk menghindari munculnya kemarahan dari roh-roh tersebut yang dapat 

membahayakan kehidupan manusia, mereka mulai melakukan penyembahan 

melalui berbagai ritual dengan mengorbankan barang-barang tertentu untuk 

mendatangkan kegembiraan bagi para roh sehingga mereka dapat berkehendak 

untuk mendatangkan keuntungan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian 

lahirlah animisme.6 

 
                                                           

5 Melville J. Herskovits, Cultural Anthropology, New York: Alfred Knopf, 1966, hal. 210 
6 Ibid., hal. 212 
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II.2.2 II.2.2 II.2.2 II.2.2 Animisme sebagai agamAnimisme sebagai agamAnimisme sebagai agamAnimisme sebagai agama primitifa primitifa primitifa primitif 

Istilah agama atau religi dalam bahasa Inggris ialah religion. Apapun 

pengertiannya yang jelas akan merujuk pada tipe karakteristik tertentu terhadap 

data-data yang ada seperti, kepercayaan, praktek-praktek atau ritual, perasaan 

keadaan jiwa, sikap pengalaman. Animisme sebagai salah satu bentuk religi juga 

memiliki unsur pokok dalam religi layaknya sistem kepercayaan lainnya, 

meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Hal itu didasarkan pada 

kenyataan bahwa Animisme sebagai agama primitif merupakan suatu cara 

tertentu yang dilakukan oleh manusia di dalam memahami dunia dan tuhan, suatu 

pandangan tertentu terhadap segala kehidupan di sekeliling manusia termasuk 

sikap rohani tertentu. Oleh karena itu, dalam bentuknya yang sederhana itu, 

animisme dapat digambarkan sebagai sebuah agama, khususnya agama yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat primitif.7 

 

II.2.3 II.2.3 II.2.3 II.2.3 Akibat animisme terhadap keyakinan masyarakatAkibat animisme terhadap keyakinan masyarakatAkibat animisme terhadap keyakinan masyarakatAkibat animisme terhadap keyakinan masyarakat 

Animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan manusia pada roh. Dalam 

keyakinan masyarakat yang menganut paham animisme mereka meyakini bahwa 

orang yang telah meninggal memiliki kuasa dalam menentukan nasib dan 

                                                           

7 Ibid., hal. 213. 
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mengontrol perbuatan manusia. Kemudian pemujaan semacam ini lalu 

berkembang menjadi penyembahan roh-roh. Roh orang yang meninggal dianggap 

dan dipercayai mereka sebagai makluk kuat yang menentukan segala kehendak 

serta kemauannya harus dilayani. Dan mereka juga beranggapan roh tersebut juga 

dapat merasuk ke dalam benda-benda tertentu. Roh yang masuk ke sebuah benda 

akan menyebabkan kesaktian atau kesakralan benda tersebut. Maka dari itu 

masyarakat tadi menyembah pada roh-roh tersebut supaya selamat dari bahaya. 

Demikianlah gambaran lahirnya animisme dalam kehidupan suatu masyarakat.8 

 

II.2.4 II.2.4 II.2.4 II.2.4 Bentuk penyembahan dalam animismeBentuk penyembahan dalam animismeBentuk penyembahan dalam animismeBentuk penyembahan dalam animisme 

Mereka percaya bahwa roh itu bukan hanya menempati makluk hidup 

tetapi juga benda-benda mati, sehingga roh itu terdapat dalam batu-batuan, 

pohon-pohon besar, tombak, dan benda-benda keramat lainnya. Karena adanya 

kepercayaan pada roh dan makhluk halus, timbullah pemujaan pada tempat atau 

benda yang dianggap dihuni roh. Pemujaan tersebut dilaksanakan agar yang 

dipuja dalam membalas dengan memberikan suatu kebaikan, agar roh tersebut 

tidak mengganggu. Oleh karena itu, agar terhindar dari kemarahan roh atau 

makhluk halus itu biasanya diadakan ritual yang dipimpin oleh para tetua adat. 
                                                           

8 Nur Giantoro, http://indonesia-admin.blogspot.com/2010/02/makalah-

animisme.html#.UFq8x65W-Uk, diakses pada hari Rabu, 19 September 2012. 



21 

 

Dari bermacam-macam sikap terhadap orang yang meninggal kita dapatkan 

beberapa macam bentuk-bentuk kultus pemujaan. Adapun bentuk-bentuk 

tersebut adalah:9 

1. Tingkatan pemujaan terhadap kelas-kelas. 

Tidak semua leluhur mempunyai tingkatan yang sama sebab di antara 

mereka terdapat yang paling berkuasa. Dan sering terjadi anggota 

kelompok atau anggota suku dalam tingkatan biasa dipuji untuk sementara 

waktu saja. Bentuk sesembahan yang merata di antara suku-suku primitif 

adalah terhadap roh pada pribadi agung yang merupakan pusat kultus 

sesembahan leluhur. 

2. Kultus sesembahan merupakan tumpuan harapan. 

Roh-roh para leluhur dapat dipanggil untuk membantu kesulitan 

masyarakat terutama untuk menjamin kelestarian garis jalur keturunan 

karena biasanya ada keyakinan bahwa roh para leluhur mendambakan 

kelestarian garis yang memuji dia. Selain itu roh para leluhur diharapkan 

untuk menghindarkan penyakit atau wabah, membantu memberikan hasil 

panen yang berlimpah. 

 
                                                           

9 Idem. 
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3. Roh leluhur sebagai dewa 

Dalam fenomena pemujaan terhadap roh para leluhur terdapat bentuk 

kultus sesembahan yang dimuliakan roh leluhur dan leluhur ini diyakini 

kedudukannya sama dengan dewa. 

4. Bentuk kultus sesembahan berbentuk komunal 

Orang yang telah meninggal disembah untuk suatu kelompok keluarga, 

suku ataupun bangsa karena para roh ini adalah anggota keluarga, suku 

pada waktu hidupnya. 

 

II.2.5 II.2.5 II.2.5 II.2.5 Sikap animisme terhSikap animisme terhSikap animisme terhSikap animisme terhadap roh orang matiadap roh orang matiadap roh orang matiadap roh orang mati10101010 

Pada    orang-orang primitif ditemukan beberapa sikap terhadap orang-orang 

yang telah meninggal. 

1. Orang mati diyakini sangat membahayakan karena mati dapat menular. 

Apabila manusia yang masih hidup tidak memperhatikan, tidak merawat, 

dan tidak melayani dengan baik orang yang sudah meninggal, maka roh-

roh akan membawa manusia yang masih hidup di dunia ini kepada 

penderitaan sakit yang dapat menyebabkan kematian. Dan hal ini sangat 

menular, terlebih lagi bilamana mereka meninggal dikarenakan oleh sebab 

                                                           

10 Idem. 
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kekerasan atau kekejaman. Ini diyakini akan membawa kematian pada 

orang lain. 

2. Orang mati terutama mereka yang menjadi tokoh ulama atau para pemuka.  

Kepala suku setelah mati dianggap semakin berkuasa dan menetukan 

kehidupan serta hasil panen dari manusia yang masih hidup. Roh-roh 

mereka diyakini menjadi hilang batas-batas jasmaniahnya dan mampu 

menolong tetapi juga mampu menyakiti, karena itu mengambil hati para 

roh sangat dipentingkan. 

3. Beberapa orang yang lebih tua yang telah meninggal, tidak boleh 

dilupakan begitu saja. Mereka inilah yang nantinya merupakan tokoh-

tokoh yang kedudukannya akan menjadi tokoh pemujaan dan tokoh 

sesembahan. Dan dalam perkembangan kemudian menjadi dewa. 

4. Orang yang sudah mati tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri. 

Karena itu oleh orang yang masih hidup, baik mereka sebagai tokoh yang 

dihormati dan dicintai maupun sebagai tokoh yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, perlu melakukan berbagai ritual dengan memberikan 

persembahan, sebab jika tidak dilakukan akan membahayakan. 
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5. Orang yang sudah mati diyakini rohnya dapat kembali ke dunia, kembali 

hidup dalam masyarakat manusia dan rohnya dapat dilahirkan kembali 

dalam jasad-jasad yang dikehendaki dan dipilih olehnya. 

 

IIIIIIII.3.3.3.3    UnsurUnsurUnsurUnsur----unsur Pokok Religiunsur Pokok Religiunsur Pokok Religiunsur Pokok Religi    

Berikut ini ialah gambaran empat unsur pokok dari religi yang nampak 

secara umum dalam suatu masyarakat,11 yakni:  

1. Emosi keagamaan 

Emosi keagamaan adalah suatu getaran jiwa yang pada suatu ketika 

menghinggapi seorang manusia dalam jangka waktu hidupnya yang 

mendorong orang tersebut untuk berlaku serba religi. 

2. Sistim kepercayaan 

Sistim kepercayaan digambarkan sebagai bayangan manusia tentang 

bentuk dunia, alam gaib, hidup, mati dan sebagainya. Menurut 

kepercayaan manusia dalam banyak kebudayaan di dunia, dunia gaib 

didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tak dapat dikuasai 

oleh manusia dengan cara biasa. Sistim kepercayaan dalam suatu religi 

mengandung bayangan orang akan wujudnya dunia gaib yakni tentang 
                                                           

11 Koentjaraningrat, Pokok-Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: Dian Rakyat, 1977, hal. 229-

267. 



25 

 

wujud dewa-dewa, roh leluhur, kekuatan sakti, tentang wujud dunia 

akhirat, tentang kehidupan manusia sesudah mati. 

3. Sistim upacara keagamaan 

Dunia gaib bisa dihadapi manusia dengan berbagai macam perasaan 

seperti cinta, hormat, bakti, takut dan lain-lain. Perasaan tersebut 

mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang 

bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib. Upacara keagamaan 

terdiri dari empat komponen yaitu tempat upacara, pelaksanaan 

upacara, benda-benda upacara, dan pelaku upacara. Tempat upacara 

merupakan suatu tempat yang dikususkan dan tidak boleh didatangi 

oleh orang yang tak berkepentingan. Tempat upacara bisa terletak di 

dalam rumah dan menjadi pusat upacara keagamaan yang harus 

dilakukan dalam kalangan rumah tangga. Selain itu dapat pula 

dilakukan di suatu tempat yang berada di pusat desa. Pada pusat 

upacara tersebut sering terdapat bangunan atau benda tertentu yang 

menjadi pusat penyembahan pelaksanan upacara. 

4. Kelompok keagamaan 

Kelompok keagamaan merupakan kesatuan kemasyarakatan yang 

mengkonsepsikan dan mengaktifkan suatu religi beserta sistim upacara 
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keagamaannya. Adapun kesatuan kemasyarakatan yang menjadi pusat 

dari aktifitas religi terdiri atas empat tipe yaitu keluarga inti, klen, 

komunitas, dan kesatuan sosial dengan orientasi yang khas. 

Hampir pada semua religi di dunia, keluarga merupakan pusat upacara 

keagamaan dari berbagai peristiwa-peristiwa krisis sepanjang lingkaran 

hidup yang dialami, seperti pada masa hamil, kelahiran, penyapihan, 

perkawinan, dan kematian. Upacara-upacara tersebut sering dilakukan 

di dekat tempat-tempat suci di dalam rumah dan pelaku dalam upacara 

tersebut ialah tuan rumah serta keluarganya. Dalam kelompok 

kekerabatam unilineal atau klen religi yang berdasarkan pada susunan 

masyarakat serupa ini biasanya merupakan religi yang berkisar pada 

pemujaan roh nenek moyang. Lain halnya dengan komunitas sebagai 

kelompok keagamaan upacara. Dimana upacara yang dilaksanakan 

sering disangkut-paut dengan taraf-taraf utama dalam lingkaran 

aktifitas pertanian dan pergantian musim. Banyak bangsa dengan mata 

pencaharian bercocok tanam melakukan upacara tertentu pada musim 

menanam atau pada musim panen, dan sebagian bangsa lainnya 

melaksanakan upacara serupa pada masa pergantian musim. Unsur yang 

terpenting dalam upacara pergantian musim adalah bagian yang 
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bermaksud memperbesar kesuburan dan mempererat solidaritas 

kelompok. Dalam perkumpulan kusus sebagai kelompok keagamaan 

terbentuk karena adanya kebutuhan khusus dari mata pencaharian, 

pekerjaan atau pertukangan yang khusus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


