
 BAB I 

              PENDAHULUAN 

   

1. Latar Belakang  

1.1. Identifikasi Permasalahan  

Adanya ikatan persaudaraan ibarat adik kakak yang terjalin antar 

satuan kekerabatan suatu ikatan yang dituturkan dalam sebuah cerita rakyat, 

yang diwujudkan sebagai sebuah pranata (institusi) orang Kamarian. Pranata ini 

dikenal dengan istilah wariwaa. Sebagaimana dikisahkan dalam narasi 

setempat, peristiwa ini bermula saat terjadinya suatu perjumpaan sekaligus 

perpisahan yang terjadi pada para leluhur orang Seram. Konon ketika sedang 

menuju hutan arah air Waiaka1 sebagai salah satu sungai, saat itu pula muncul 

dua orang; yang seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan berjalan menuju 

ke tengah hutan. Di sana mereka melihat sebuah batu yang terbelah dua dan 

berisi air. Saat mereka mendekat dan menyentuh air tesebut, tiba-tiba air 

berubah menjadi minyak dan darah. Dua orang ini takut dan berteriak minta 

tolong, namun yang terdengar adalah hanya suara yang berasal dari batu yang 

antara lain mengatakan: … “ kalian berdua tidak akan bersama lagi, kalian 

akan berpisah satu sama lain.” 

 Suara itu awalnya tidak dihiraukan, hingga kembali suara itu 

mengatakan: … “ kalian akan bertemu dengan dua orang bersaudara (adik 

                                                            
1 Waiaka adalah sebuah sungai besar yang ada tepat di tengah hutan negeri Kamarian. 
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kakak). Akhirnya mereka bertemu. Pada pertemuan itu, batu yang terbelah dua 

tadi diberikan kepada kakak dan adik yang ditemui mereka. Pemberian batu 

disertai pesan, bahwa mereka harus menggunakan batu yang telah diberikan itu, 

dan bahwa batu tersebut yang akan membawa dua orang bersaudara ini ke 

tempat asal mereka. Peristiwa inilah yang kemudian dinamakan ‘Angkat 

Wariwaa.’  

 Wariwaa sebagai sebuah pranata adat hingga saat ini memiliki peran 

yang sangat mempengaruhi lingkungan sosial komunitas Kamarian secara 

signifikan. Ikatan kekerabatan clan atau matarumah2 ini hanya ada di Kamarian 

karena selain berdasarkan kisah historis berupa mitos yang dianggap oleh 

komunitas setempat sebagai sebuah pranata adat yang sakral, ikatan antar clan 

ini juga menjadi pengatur yang berfungsi menata kehidupan masyarakat agar 

saling menghargai dan menjaga kebersamaan. Kehidupan mereka tidak boleh 

melanggar tata cara maupun aturan yang telah disepakati sejak diangkatnya dua 

atau lebih lingkup kekerabatan genealogis sebagai pengemban tradisi wariwaa 

tersebut. Hubungan persaudaraan kosmologis antar matarumah ini yang 

mengikat lingkungan sosial setempat, baik dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam hal adat yang ada. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari 

struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus ilmu ini 

berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Dalam hubungan 

persaudaraan yang disebut wariwaa ini, terdapat faktor-faktor yang mengikat. 

                                                            
2 Matarumah adalah istilah kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat yang sama marganya 
(fam); misalnya matarumah Kainama.  
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Berbagai faktor tersebut dilihat dari berbagai segi, seperti antara lain dari segi 

agama, ekonomi dan juga sejarah. Dari segi agama, wariwaa dilihat sebagai 

suatu keharusan yang wajib dilakukan sebagai sebuah bentuk penghormatan 

terhadap adat yang tidak pernah terlepas dari agama. Sebagaimana agama 

Kristen yang mengenal Hukum Taurat, begitu pula dengan komunitas setempat 

menjadikan pranata wariwaa seperti halnya mereka mentaati sepuluh firman 

itu. Dilihat dari segi ekonomi, maka wariwaa berperan untuk saling melengkapi 

kebutuhan antar warga yang satu dengan warga komunitas lainnya. Artinya bila 

dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan sesuatu untuk keperluan 

hidup, maka sesama warga wariwaa dapat saling membantu. Mereka juga dapat 

saling menopang dan saling membantu, jika hasil kebun harus dijual-belikan 

untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan akan uang.  

  Jika dihubungkan dengan faktor sejarah, maka bagian inilah yang 

sangat mengikat hubungan persaudaraan yang sampai saat ini masih dijaga dan 

dijalankan sesuai aturan-aturan yang ada dalam hal ‘angkat wariwaa’. Narasi 

yang terjadi dari dahulu kala membuat komunitas setempat secara turun-

temurun menjalankan berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan 

persaudaraan antar fam3 (rumahtau/matarumah), faktor ini yang mengikat 

hubungan persaudaraan antar matarumah, yaitu kesepakatan bersama untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya wariwaa sebagaimana mestinya, sehingga 

terdapat nila-nilai sejarah dari para leluhur yang kemudian dapat dijaga dengan 

 
3 Fam adalah istilah lain dari marga atau clan di kalangan masyarakat Maluku. 
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baik, dihargai oleh komunitas setempat sebagai unsur-unsur budaya yang 

historis, yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.  

  Jadi pranata berupa ikatan wariwaa menjadi hal yang prinsip dan harus 

dijalankan oleh setiap orang. Hubungan clan/matarumah dalam ikatan wariwaa 

tidak boleh sampai melakukan ikatan perkawinan. Hal ini karena telah 

disepakati pada saat “ angkat wariwaa ”, bahwa antara matarumah tersebut 

telah ada ikatan atau hubungan persaudaraan (adik kakak). Oleh sebab itu 

dilarang untuk melakukan perkawinan antar matarumah yang terikat dalam 

pranata adat ini. Jika terjadi pelanggaran atas hal itu, kedua pihak yang 

melanggar akan ditimpa malapetaka dalam keluarga dan menimpa keturunan 

yang berakibat fatal. Jika dalam kehidupan sehari-hari, segala hal dalam bentuk 

apapun yang diminta oleh sesama warga wariwaa harus diberikan. Jika tidak 

diberikan, maka benda atau barang yang diminta akan hilang, rusak dan lenyap. 

 Hubungan persaudaraan wariwaa ini masih tetap dijaga oleh 

komunitas setempat, sehingga diketahui dan dijalankan oleh anak cucu turun-

temurun. Adanya pranata ini juga menjadikan relasi antara individu yang satu 

dengan individu yang lain terjalin dengan baik. Hubungan antar matarumah 

yang ada dalam ikatan wariwaa juga memiliki pengaruh tersendiri bagi 

kehidupan warga setempat di wilayah ini, karena mereka merasa bahwa 

kehidupan mereka dengan sesama, khususnya dalam ikatan wariawaa (saudara) 

harus dijalani dengan baik sesuai dengan janji yang telah disepakati. 

Kesepakatan-kesepakatan tersebut juga menjadi bagian yang tetap diingat, 
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bahkan harus tetap dilakukan oleh setiap orang sampai pada keturunan yang 

ada. Pranata adat ini juga berperan mempererat hubungan kekeluargaan serta 

kebersamaan yang tidak hanya menjadi hal yang harus ditaati sebagai peraturan 

dalam adat istiadat setempat, akan tetapi dapat bermanfaat bagi generasi 

penerus untuk dijaga dan dilakukan. 

 Pada semua lapisan masyarakat baik yang maju maupun yang 

sederhana, kita dapat menemukan adanya kesatuan-kesatuan sosial, yaitu 

kelompok-kelompok yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya.4 Di 

dalam masyarakat, terdapat kesatuan sosial yang mencirikan hubungan yang 

terjalin dalam masyarakat itu sendiri. Wariwaa dapat digolongkan dalam 

kesatuan genealogis atau kesatuan tunggal darah. Kesatuan genealogis 

terbentuk karena anggota disatukan oleh persamaan darah atau keturunan. 

Kesatuan genealogis terdiri dari keluarga batih (somah), keluarga luas 

(extended family) atau keluarga besar (kerabat), suku dan clan. 5 Terbentuknya 

wariwaa mengarah pada  konteks kesatuan genealogis, dan tentu dalam proses 

membangun hidup setiap hari masyarakat  memiliki pandangan hidup. Bagi 

masyarakat pendukung suatu kebudayaan, suatu sistem nilai budaya sering 

dijadikan pandangan hidup. Dengan demikian pandangan hidup suatu 

masyarakat berisi sebagian besar dari nilai-nilai yang telah terpilih, yang dianut 

oleh individu atau sebagian dari masyarakat tersebut.  

 
 
5 Tri Widiarto, Kasmun Saparaus, Iman Sudibyo, Dasar-dasar Antropologi Budaya, 2000, 25. 
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 Sistem nilai budaya dalam praktek hidup orang Kamarian yang terikat 

dengan cara hidup setiap individu untuk menjalankan serta tetap menjaga nilai-

nilai budaya wariwaa sebagai salah satu ciri khas dari kehidupan bersama yang 

juga bertujuan menjaga keharmonisan kehidupan antar matarumah. Budaya 

wariwaa hingga saat ini masih berlaku serta dijaga dengan baik oleh komunitas 

Kamarian karena menurut mereka budaya tersebut berasal dari nenek moyang 

yang adalah leluhur dari Kamarian, oleh karena itu sebagai penerus generasi 

wajib diteruskan dan dijalankan sebagai bentuk pelestarian terhadap budaya 

setempat. Jika budaya wariwaa ini dilanggar dan tidak dilakukan sesuai aturan 

yang ada, maka orang yang melakukan pelanggaran akan ditimpa malapetaka 

yang buruk. Misalnya melanggar aturan dengan melakukan perkawinan dengan 

sesama wariwaa, maka keluarga atau keturunannya akan mengalami hal-hal 

yang buruk (keturunan menjadi cacat).  

 Nilai-nilai sosial yang mengikat budaya wariwaa dalam kehidupan 

orang Kamarian antara lain, adanya keinginan untuk hidup saling menghargai 

satu sama lain, juga adanya rasa tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai sosial itu terwujud dengan baik ketika setiap individu maupun 

masyarakat menjadikan budaya persaudaraan antar matarumah ini sebagai 

budaya yang memberikan makna yang tentu bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat dan lebih lagi bagi kehidupan generasi selanjutnya secara turun 

temurun. Hidup dalam kebersamaan juga merupakan nilai sosial yang mengikat 
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kehidupan masyarakat setempat, guna menciptakan kesejahteraan dalam 

kehidupan bersama.  

 Manusia memandang segala sesuatu yang menjadi bagian dari 

marganya sebagai saudara dan teman karib, mereka menganggap  semuanya 

berasal dari darah yang sama dengan mereka. 6 Jika bergabungnya anggota 

marga dengan segala sesuatu yang diklasifikasikan ke dalam marga tersebut, 

maka terbentuklah satu sistem yang padu, di mana seluruh bagiannya 

bergabung dan saling topang berdasarkan empati. Hal ini yang juga terjadi 

dalam kebersamaan yang terbentuk dalam ikatan pranata adat ini, di dalamnya 

ada sistem yang menyatu dengan pola hidup orang Kamarian dalam menjaga 

keberadaan bersama untuk hidup dengan wariwaa dari tiap-tiap matarumah 

(clan). Konsep marga yang berkembang selama  ini yaitu, marga dilihat sebagai 

masyarakat yang otonom, relatif tertutup dengan masyrakat luar atau hanya 

memiliki hubungan eksternal dan superfisial dengan masyarakat luar.  

 Dilihat dari konteks kehidupan masyarakat dalam hal ini wariwaa 

sebagai tata cara atau sistem yang mengikat keberadaan hidup orang Kamarian 

dengan berbagai hal yang diatur untuk dijalani dan tidak dilanggar, maka perlu 

diketahui bagaimana respon tiap individu terhadap kenyataan ini. Setiap 

individu dengan kehidupanya sehari-hari harus berhadapan dengan realita yang 

ada dalam ikatan wariwaa (adik kakak antar matarumah) mungkin saja merasa 

tidak bebas menjalani kehidupan mereka, karena merasa dibatasi dengan 

 
6 Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, 2011, 223. 
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berbagai aturan yang berlaku sesuai kesepakatan para leluhur pada zaman 

dahulu. Sejarah yang pernah ada sebagai kenyataan yang sampai saat ini 

melekat pada kehidupan bersama antar matarumah di negeri Kamarian, juga 

dapat dinilai sebagai suatu kebudayaan yang berlangsung turun-temurun dari 

generasi ke generasi. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya yang tertanam dalam 

wariwaa sebaiknya dilestarikan dan dihargai sebagai peninggalan nenek 

moyang yang bermanfaat bagi generasi penerus. Cara hidup yang dijalankan 

sebagai tanda pelestarian dan penghargaan terhadap hubungan persaudaran 

antar marga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat atau individu yang tinggal 

menetap di negeri Kamarian, akan tetapi hal ini juga berlaku dan tetap dijalani 

oleh semua orang secara menyeluruh yang memiliki identitas sebagai orang asli 

Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga 

berdomisili di semua daerah maupun tempat. Adanya wariwaa membuat 

masyarakat merasa tidak bebas menjalani kehidupannya. Sesungguhnya 

kehidupan bersama seharusnya menghadirkan kenyamanan bagi setiap orang 

dalam lingkungannya agar terciptanya kehidupan yang baik dari segi ekonomi, 

politik, dan budaya.  

 

1.2. Alasan Pemilihan Judul  

  Wariwaa sebagai sebuah pranata adat yang dikenal serta dipahami 

sebagai sarana yang menguatkan dan mengeratkan relasi antara matarumah-
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matarumah di negeri Kamarian dicapai dengan kesepakatan bersama untuk 

hidup saling menghargai. Berdasarkan mitos yang ada, maka adat yang 

diturunkan oleh nenek moyang menjadi pranata adat di Kamarian, dan hingga 

kini masih dipertahankan, bahkan wajib untuk dijalankan untuk kepentingan 

bersama.  

 Oleh karena itu, dalam upaya mengkaji hubungan persaudaraan antar 

marga yang dikenal dengan wariwaa, penulis berharap dapat mengetahui 

pemahaman mendalam komunitas Kamarian mengenai wariwaa yang selama 

ini diketahui sekaligus diberlakukan dalam kehidupan bersama sebagai orang 

Kamarian, baik yang tinggal di negeri Kamarian maupun yang tinggal di daerah 

atau tempat lain yang berada di luar jangkauan wilayah Kamarian. Berdasarkan 

alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis memilih judul Tesis ini 

sebagai berikut:  

 

             MEMAHAMI ‘WARIWAA’ SEBAGAI SEBUAH PRANATA ADAT  

(Kajian Sosio-Budaya terhadap hubungan persaudaraan kosmologis antar 

matarumah di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian 

Barat) 
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya melihat pemahaman watga negeri Kamarian 

terhadap pranata adat yang dikenal disebut wariwaa, bagaimana pengaruh 

pranata adat dengan prosesnya dalam kehidupan setiap hari serta hubungannya 

dengan adat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana memahami wariwaa sebagai pranata 

adat negeri Kamarian, dan menjalankannya sesuai ketentuan dalam adat.  

Untuk menjawabnya, maka penulis akan meneliti hal itu dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1.3.1. Bagaimana pemahaman masyarakat setempat mengenai wariwaa? 

1.3.2. Bagaimana dampak wariwaa dalam hubungan dengan kehidupan 

bersama? 

 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

2.1. Mendeskripsikan pemahaman mereka mengenai wariwaa. 

2.2. Mendeskripsikan dampak wariwaa dalam hubungan dengan kehidupan 

bersama.  
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3. Manfaat Penelitian 

3.1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini merupakan hasil dari refleksi terhadap budaya 

persaudaraan antar matarumah (clan) yang bertolak dari konteks historis, 

sehingga dijalankan oleh komunitas negeri Kamarian. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai budaya 

persaudaraan antar matarumah sebagai sebuah pranata adat yang berguna bagi 

kehidupan bersama di negeri ini.  

 

3.2. Manfaat Praktis 

 Wariwaa sebagai sabuah pranata adat negeri Kamarian sebagai bahan 

penelitian dalam tulisan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir komunitas 

negeri Kamarian secara menyeluruh yang peka terhadap budaya persaudaraan 

antar matarumah sebagai ciri khas dari negeri ini. Ciri khas ini dapat dibentuk 

dan ditata secara teratur, baik oleh tua-tua adat7 maupun seluruh anak-anak 

negeri yang hidup bermasyarakat dengan menjalankan budaya wariwaa. 

 

 

 

 

  

 
7 Tua-tua adat adalah para orang tua yang dipercaya untuk menjadi pengatur adat karena keahlian yang 
dimiliki yaitu lebih mengerti dan memahami adat yang ada. 
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4. Metode Penelitian 

4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yang bersifat kualitatif.8 Artinya bahwa data-data yang diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif untuk menemukan makna atau nilai pada hubungan 

persaudaraan antar matarumah yang disebut wariwaa dalam kehidupan 

masyarakat Kamarian.  

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penelitian 

lapangan dan studi kepustakaan.  Penelitian lapangan dan penelitian 

kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:  

1. Pengamatan (Observasi) 

Metode ini merupakan salah satu langkah awal atau instrumen 

penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, metode observasi 

dipergunakan untuk mengamati kondisi negeri Kamarian dalam hal 

menjalankan wariwaa sebagai budaya masyarakat setempat.  

2. Wawancara 

Untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, maka 

perlu dilakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data 

primer. Data akan dikumpulkan melalui metode wawancara 

 
8 Lexy Moleong, Metodoloogi Penelitian Kualitatif, 2000, 16. 
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dengan informan kunci (key informan) yaitu para orang tua 

sebagai tua-tua adat yang mengetahui lebih mendalam tentang 

wariwaa, serta informan lainnya yang dianggap dapat 

membantu menjelaskan persoalan penelitian. Selain itu akan 

digunakan juga metode partisipatif untuk memahami tindakan 

masyarakat yang menjalankan kehidupan sesuai pranata 

wariwaa. 

3. Studi Kepustakaan dan dokumentasi  

Penelitian kepustakaan atau library research yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber-sumber 

tertulis seperti buku, dokumen-dokumen sejarah, maupun 

sumber-sumber bacaan lainnya yang diperoleh dari lapangan 

dan internet yang memberikan informasi berkaitan dengan 

pranata adat ini. 

 

4.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, 

Kabupaten Seram Bagian Barat. Memilih meneliti di wilayah ini karena melihat 

bahwa adanya ciri khas dari ikatan kekerabatan antar matarumah (clan), dikenal 

dengan istilah wariwaa yang sangat memiliki makna baik bagi pribadi maupun 

kehidupan bersama. Negeri Kamarian merupakan salah satu negeri yang berada 

di pesisir pulau Seram Bagian Barat, yang dari segi pemerintahan termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Kairatu dengan  jarak tempuh kurang lebih dua belas 
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(12) km dari Kamarian ke kota Kecamatan Kairatu. Negeri ini memiliki luas 

wilayah 22.500 Ha.  

Secara geografis, batas-batas Negeri Kamarian sebagai berikut : 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Rumakay di daerah 

penggunungan dan dengan Negeri Tihulale di daerah pesisir. 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Kairatu. 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan penggunungan Hunitetu. 

d. Sebelah Selatan berbatsan dengan Laut Seram. 

 

5. Definisi  

5.1. Adat menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo (Asas-asas Hukum Adat 

Bekal Pengantar, 2010, 14) ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu 

masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. 

5.2. Hukum menurut Prof Djojodigoeno (Asas-asas Hukum Adat Bekal 

Pengantar, 2010, 12) ialah suatu karya masyarakat tertentu yang 

bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan orang dalam 

hubungan dengan pamrih serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri 

yang menjadi dasarnya.  

5.3. Hukum Adat menurut Soerojo Wignjodipoero (Intisari Hukum Adat 

Indonesia, 2009, 22) ialah suatu kompleks norma-norma yang 

bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang 

serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-
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hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati 

dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). 

5.4. Clan merupakan sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau 

keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik 

melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu (matrilineal)9 

5.5. Solidaritas menurut Emile Durkheim (Teori Klasik dan Modern 1, 1986, 

181) menujuk pada suatu keadaan  hubungan antara individu dan atau 

kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang 

dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 

5.6. Integrasi menurut Talcot Parson (Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2, 

1986, 135) adalah persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal 

sehingga para anggotanya bersedia untuk bekerja sama dan menghindari 

konflik.  

5.7. Gereja menurut Griffiths (Gereja dan Panggilan dewasa ini, 1993, 1) 

adalah perwujudan ajaran Kristus. Ajaran-Nya bukan hanya untuk 

diucapkan, tetapi juga untuk diperlihatkan secara nyata didalam 

kehidupan bermasyarakat.  

 

 

 

 

 
9 Diunduh dari http://nilaieka.blogspot.com/2009/02/materi-diferensiasi-sosial.html, pada hari Selasa, 
23 Oktober 2012. 
 

http://nilaieka.blogspot.com/2009/02/materi-diferensiasi-sosial.html
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6. Sistematika Penulisan  

Secara sistematis Tesis ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing Bab 

dijelaskan secara singkat dan sederhana dengan tujuan memberikan uraian-

uraian terinci mengenai garis-garis besar sajian pada setiap Bab.  

 

Bab I. PENDAHULUAN. Bab ini diawali dengan uraian mengenai 

latar belakang yang mencakup identifikasi masalah, alasan pemilihan judul, 

batasan masalah,  rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan 

penelitian, metode penelitian yang dipergunakan untuk menghimpun dan 

menganalisa data, manfaat dari penelitian ini, definisi serta sistematika 

penulisannya.  

Bab II. PENDEKATAN TEORITIK. Bab ini berisikan pendekatan 

teoritis yang terkait dengan adat, hukum, hukum adat, clan, solidaritas sosial, 

intrgrasi dan gereja.  

 

Bab III.PENDEKATAN EMPIRIK. Pada Bab ini dipaparkan 

mengenai pendekatan empiris atau data lapangan yang terkait dengan 

Memahami Wariwaa sebagai Pranata Adat di negeri Kamrian.  

 

Bab IV. ANALISIS MEMAHAMI WARIWAA SEBAGAI 

PRANATA ADAT. Dalam bab ini penulis menganalisa pemahaman terhadap 

wariwaa dan prosesnya sebagaimana disebutkan pada Bab III, dihubungkan 

dengan hasil-hasil pendekatan teoritis sebagaimana disebutkan pada Bab II.  
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Bab V. PENUTUP. Bab terakhir dari tulisan ini memuat beberapa 

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian mengenai Memahami wariwaa 

sebagai pranata adat,  implikasi-implikasi teoritik yang berkaitan dengan hasil 

penelitian dan juga sejumlah saran yang diharapkan menjadi masukan bagi 

pihak-pihak terkait. 

 

 


