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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Identifikasi Masalah  

Indonesia adalah Negera yang kaya. Kekayaan Indonesia tidak hanya 

terletak pada Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik di darat maupun di 

laut, tetapi kekayaan lain yang merupakan cermin dari keberagaman 

masyarakatnya yaitu kekayaan budaya. Kata “budaya” atau “kebudayaan” berasal 

dari (bahasa Sansekerta) buddyah yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“buddhi” yang berarti budi atau akal. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai 

“hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.
1
 Istilah lain yang digunakan 

untuk kebudayaan adalah Culture(berasal dari bahasa asing) yang sama artinya 

dengan kebudayaan, berasal dari kata Colere. artinya mengolah atau bertani. Dari 

asal arti tersebut Colere dan Culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan 

manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
2
 Dengan demikian Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi
3
 merumuskan kebudayaan sebagai semua 

hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.  

Selain itu budaya atau kebudayaan menurut para Antropolog, adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai milik melalui proses belajar.Dari 

                                                
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2004), 172 
2 Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi edisi pertama, 

(Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1964), 15 
3 Ibid.,113 
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defenisi tersebut menjadi jelas bahwa kebudayaan itu mewujud dalam tiga hal, 

yaitu: (1) ideas, adalah wujud kebudayaan yang berupa idea-idea, gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya. (2) 

activities, yaitu wujud kebudayaan berupa aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. (3) artifacts, yakni kebudayaan dalam wujud benda-

benda hasil karya manusia.
4
 

Didalam kebudayaan memiliki tiga wujud yaitu wujud ideal, wujud 

kelakuan dan wujud fisik. Wujud ideal dari kebudayaan adalah adat,
5
 yang 

berfungsi untuk mengatur, mengendali dan memberi arah pada kelakuan manusia 

dalam masyarakat. Di dalam adat inilah terdapat nilai budaya, norma hukum dan 

aturan-aturan lainnya. Oleh karena di dalam kebudayaan ada tata aturan untuk 

mengatur kehidupan bersama (masyarakat) dan juga di dalam adat terdapat 

kebiasaan-kebiasaan serta tradisi yang dilakukan. Sehingga pelaku kebudayaan 

atau masyarakat yang ada didalamnya harus patuh terhadap aturan yang telah 

diberlakukan.  Pendapat lain mengatakan bahwa adat adalah segala keharusan 

untuk melakukan diri dengan cara-cara tertentu bagi semua anggota masyarakat 

melalui berbagai ritus.
6
 Ritus-ritus tersebut seperti ritus atau upacara dalam adat 

kelahiran, perkawinan dan kematian. Didalam ritus-ritus tersebut ada tahap-tahap 

dalam setiap pelaksanaannya. 

. Adanya ritus atau upacara kematian dan tradisi yang dilakukan disekitar 

kematian merupakan salah satu wujud dari adat di sekitar kematian. Ada beberapa 

                                                
4 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya, (Jakarta : Karunika, 

1986), 186-187 
5 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta: PT Gramedia, 

1974), 20 
6 Frank L. Cooley, Adat dan Injil di Maluku dalam Panggilan dewasa ini, W.B. Sidjabat 

(ed), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), 221 
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pengertian yang terdapat dalam kematian dan disekitar upacara kematian. 

Kematian adalah perpisahan antara jiwa dan tubuh. Pada saat kematian, jiwa 

dibebaskan dari kungkungan tubuh. Dengan demikian, tubuh yang fana (mortal 

body) identik dengan keberdosaan daging (sinful flesh). Itu berarti manusia terdiri 

dari atas tubuh, jiwa dan roh. Jiwa, roh dan tubuh atau paham dikotomi adalah 

pembagian manusia  ke dalam jiwa dan badan.
7
 Roh bukan sesuatu yang terpisah 

dari jiwa. Roh dan jiwa tidak pernah dipisahkan sama seperti jiwa dan tubuh. Saat 

manusia mati itu memasuki proses menjadi tanah kembali (debu). Dengan 

demikian, kematian membuat hidup manusia berhenti, tetapi bayang-bayang 

manusia tetap hidup. Pengertian lain di sekitar upacara kematian dan tradisinya 

adalah kepercayaan mengenai jiwa atau roh orang mati, ikatan yang erat dari 

orang yang sudah meninggal dengan keluarga yang masih hidup dan nasib 

perjalanan orang mati sangat tergantung pada perlakuan orang yang masih hidup.
8
 

Berdasarkan keyakinan yang demikian dapat dipahami jika pada saat terjadi 

kematian maka diadakan upacara dan berbagai ritus dengan berbagai simbol. Adat 

di sekitar kematian merupakan gejala pengaruh yang paling menonjol di antara 

adat lainnya seperti adat kelahiran, pernikahan dan lain-lain. Gejalah inilah yang 

ditemukan di Kecamatan Saparua, khususnya di Desa Nolloth dalam upacara adat 

kematian.  

Desa Nolloth merupakan salah satu desa yang ada di jasirah Hatawano, 

Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Jasirah Hatawano terdiri dari 

enam desa berturut-turut, yang memanjang dari selatan ke utara sebagai berikut : 

Tuhaha, Mahu, Ihamahu, Iha, Nolloth, Itawaka. Dari enam desa itu, lima 

                                                
7 http://www.sabdaspace.org/kematian 
8 F. Ukur, F.L. Cooley, Jerih dan Juang:Laporan Nasional Survei Menyeluruh Gereja di 

Indonesia, (Jakarta: LPS DGI, 1979), 132 
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diantaranya adalah desa kristen, sedangkan Iha adalah desa Islam. Desa Nolloth 

merupakan salah satu desa yang terindah dari semua desa yang ada di kecamatan 

Saparua karena pernah meraih juara pertama lomba antara desa di kecamatan 

saparua juga memiliki keunikan tersendiri diantara desa yang lain di jasirah 

Hatawano diantaranya adalah upacara adat kematian “alawau amano”. 

 “Alawau amano” adalah serangkaian upacara adat yang dilaksanakan 

ketika ada kematian dalam masyarakat Nolloth. Upacara ini masih tetap di 

lakukan oleh masyarakat Nolloth karena orang Nolloth masih memegang teguh 

adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat.  Bagi orang Nolloth pada umumnya, 

upacara adat kematian “alawau amano” merupakan bagian yang tidak terlepas 

dalam kehidupan manusia. Orang Nolloth mengangap bahwa kematian merupakan 

suatu masa peralihan yang amat penting, masa perubahan jasmaniah kepada 

kehidupan rohaniah, masa perpindahan dari alam nyata ke alam baka. Agar jiwa si 

mati yang baru beralih dari alam nyata ke alam baka, diterima oleh leluhur dan 

mendapat tempat yang layak di alam baka, maka dibutuhkan pertolongan sanak-

keluarga yang masih hidup melalui berbagai rangkaian upacara.
9
 

Jika keluarga yang masih hidup tidak melakukan upacara adat kematian 

“alawau amano” tersebut, maka dipercaya oleh orang Nolloth,  si mati dan 

keluarga yang masih hidup akan mengalami berbagai hal yang 

merugikan.Upacara adat kematian “alawau amano” tidak boleh diabaikan karena 

pengabaiannya akan menyebabkan jiwa si mati bergentayangan, tidak mendapat 

tempat di alam baka dan tidak diterima oleh leluhur serta dapat mendatangkan 

bencana bagi kelaurga yang masih hidup. Oleh sebab itu orang Nolloth menaruh 

                                                
9HasilwawancaradenganBpk A. Ninkeulapadatanggal 8 Agustus 2012 
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kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal sangat bergantung dengan 

keluarganya yang masih hidup di dunia. Keluarga yang masih hidup pun 

bergantung kepada arwah nenek moyang atau leluhur yang dipercayai sewaktu-

waktu dapat memberikan kutukan dalam bentuk kematian kepada keluarga yang 

masih hidup.
10

 

Upacara adat kematian “alawau amano” dalam masyarakat Nolloth terdiri 

dari tiga rangkaian ritus. Ketiga ritus tersebut sangat berkaitan satu sama lain, 

karena itu dalam prosesnya ketiganya tidak dapat dipisahkan.
11

 Ketiga ritus 

tersebut antara lain : 

a). Ritus Alawau Amano 

Ritus Alawau Amano merupakan ritual awal dari ritus kematian. Ritus ini 

dilakukan setelah ibadah syukur pemakaman dan prosesnya dilakukan oleh kepala 

adat yang mewakili pihak keluarga sebagai juru bicara. Ritus ini adalah bentuk 

ucapan terima kasih dari pihak keluarga duka kepada masyarakat yang datang dan 

turut membantu prosesi kedukaan hingga selesainya pemakaman jenasah.
12

 

b). Ritus Dulang Tarbai 

Ritus dulang tarbai dipahami oleh masyarakat setempat sebagai bentuk 

ucapan terima kasih kepada orang-orang yang bertugas memandikan atau 

melayani jenasah. Praktek pelaksanaan dulang tarbai ini biasanya dilakukan setiap 

ada anggota masyarakat yang meninggal dan dilakukan setelah acara pemakaman. 

Sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pihak keluarga yang berduka 

kepada mereka yang melayani jenasah, diberikan material berupa uang, kain 

sarung, piring dan gelas, kapur dan sirih pinang serta satu botol sopi. Semua 

                                                
10HasilwawancaradenganBpk D. Patty padatanggal 9 Agustus 2012 
11HasilwawancaradenganBpk J. Pasalbessypadatanggal 10 Agustus 2012 
12HasilwawancaradenganBpk E. Metekohypadatanggal 10 Agustus 2012 
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bahan yang diletakan dalam sebuah baki (dulu menggunakan dulang).
13

 Untuk 

material berupa uang, diberikan tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang 

berduka dan uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan apa saja tergantung 

kebutuhan orang yang menerima.
14

 

c). Ritus Buang Putih Hitam 

Ritus buang putih hitam merupakan akhir dari rangkaian ritus kematian 

yang berlaku di negeri Nolloth. Ritus ini dilaksanakan setelah ritus alawau amano 

dan ritus dulang tarbai dilaksanakan. Disebut buang putih hitam karena dalam 

proses ini digunakan bahan-bahan berupa kain putih dan kain hitam yang dibuang 

ke laut. 

Sekalipun telah terjadi perkembangan di segala bidang dan aspek 

kehidupan masyarakat, namun adat istiadat masih tetap dilaksanakan dan 

dilestarikan orang Nolloth. Jika ritus ini tidak dapat dipatuhi dan dilaksanakan 

hingga terperinci ataupun mengabaikannya, biasanya akan mendapat kutukan 

dalam bentuk kematian susulan.
15

 

 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Kematian adalah salah satu hal yang tidak terlepas dari kehidupan 

manusia. Kematian juga adalah bagian dari suatu proses kehidupan. Biasanya 

dalam kematian diadakan upacara pemakaman dan pada daerah-daerah tertentu 

diadakan upacara adat dan ritual-ritual lain yang dilakukan pada saat kematian. 

Fenomena inilah yang juga penulis ambil di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, 

                                                
13 Hasil Wawancara dengan Bapak A. Nenkeula, tanggal 15 Desember 2011. Sopi adalah 

minuman keras khas Maluku yang dibuat dari sari (nira) pohon aren. 
14HasilwawancaradenganBpk E. Metekohypadatanggal 10 Agustus 2012  
15HasilwawancaradenganBpk E. Metekohypadatanggal 10 Agustus 2012 
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Kabupaten Maluku Tengah. Desa Nolloth merupakan salah satu diantara desa-

desa lain yang ada di jasirah hatawano yang memiliki upacara adat kematian dan 

masih dipertahankan dan dilaksanakan sampai sekarang. Keunikan tersendiri bagi 

masyarakat Nolloth diantara desa-desa yang ada di jasiraha Hatawano dengan 

masih tetapnya dilaksanakan upacara adat kematian. Dalam masyarakat Nolloth 

biasanya pada saat kematian diadakan upacara adat kematian “alawau amano”. 

Latar belakang pemikiran diatas mendorong penulis unutk mengadakan 

penelitian melalui tesis dengan judul : 

ALAWAU AMANO 

(Suatu Kajian Antropologi  terhadap Makna Upacara Adat Kematian di 

Desa Nolloth Kabupaten Maluku Tengah) 

 

1.1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan 

upacara adat kematian yang terdiri dari tiga rangkaian ritus: Alawau Amano, 

Dulang Tarbai, Buang Putih Hitam dan bagaimana masyarakat Nolloth memaknai 

pelaksanaan upacara adat kematian dalam kehidupan sosial masyarakat Nolloth? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah: Mendeskripsikan 

pelaksanaan upacara adat kematian dan makna upacara adat kematian dalam 

kehidupan sosial masyarakat Nolloth Kabupaten Maluku Tengah. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

dunia akademik khususnya dalam bidang Sosilogi Agama dan menjadi 

sumbangan gagasan dalam bidang telaah antropologi terhadap fenomena budaya 

di desa Nolloth Maluku. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi pihak masyarakat adat desa Nolloth sendiri, penulis berharap 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam 

mempertahankan dan melestarikan kebudayaan (adat) yang telah ada. 

 

1.4 Metodologi dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif
16

 dengan metode 

kualitatif
17

. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dengan kuantifikasi (pengukuran)
18

. 

Menurut Denzim, metode adekuat adalah penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang lebih peka dan lentur saat berhadapan dengan kenyataan rangkap serta 

terhadap pola-poal nilai. Di sini juga tergambar secara langsung hakikat hubungan 

                                                
16

 Band. Moh. Nasir, Metode Penelitian (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1988). 62-64. 
17 Tentang bagaimana membedakan teknik kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dalam L. 

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). 16 
18 Naselm Strauss, Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Prosedur, Teknik dan 

Teori Grounded, Penyadur Drs. H.M. Junaidi Ghony (Surabay: Bina Ilmu, 1998). 26 
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antara (subjek) peneliti dan (objek) yang diteliti.
19

 Di dalamnya tentu saja 

terkandung upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan mengintepretasikan.
20

 

Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk menunjukan, 

menggambarkan atau melukiskan secara sistematis data-data atau fakta fenomena 

sosial yang berhubungan dengan praktek upacara kematian adat pada desa 

Nolloth. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih masyarakat desa Nolloth Kabupaten Maluku 

Tengah sebagai subjek dan lokasi penelitian karena masyarakatnya masih sangat 

kental mempertahankan nilai atau ritual kematian adat tersebut. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung dari mulai tanggal 01 

Agustus sampai 31 Agustus 2012. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah: 

 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan pandangan sebanyak 

dan seobyektif mungkin dari para informan yang telah ditentukan. Wawancara ini 

dilakukan bersifat mendalam dan terbuka dengan tetap berpatokan pada 

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Peneliti hanya akan membatasi 

pelaksanaan wawancara secara mendalam (pendekatan kualitatif) terhadap 

                                                
19 Norman K. Denzim & Yvonna S. Lincoln (eds). Handbook of Qualitative Research 

(London-New Dehli: Sage Publication, 1994). 2 
20 Band. Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999). 26 
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informan
21

  yaitu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, informan yang 

diambil lebih sedikit tapi lebih banyak didalami, ketimbang banyak mengambil 

responden tapi tidak didalami. Dengan asumsi bahwa, dalam wawancara ada 

interaksi antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). 

Dan orang yang peneliti ambil sebagai informan akan merasa sangat dihargai 

karena peneliti kembali mengambil data atau mewawancarainya lagi. 

 Observasi 

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat, dilakukan 

pengamatan dengan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat yang diteliti 

dan mengikuti upacara adat kematian. 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dilapangan, 

selanjutnya akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi, dengan 

menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis, kesimpulan dari analisis 

merupakan temuan baru dari hasil penelitian ini. 

6. Defenisi operasinaol 

Makna: berarti; mempunyai (mengandung) arti penting (dalam). Bagi 

orang Nolloth merupakan sesuatu yang mengandung arti yang 

dalam.
22

 

Upacara: peralatan (menurut adat-istiadat); rangkaian tindakan atau 

perbuatan yg terikat pada aturan tertentu menurut adat atau 

agama.
23

 

                                                
21 Juliette Koning, Qualitative Research Methodology” Bahan Makalah (Salatiga: 

Universitas Kristen Satya Wacana, 2007), 7 
22KamusBesarBahasa Indonesia, . . . . ., 249 
23Ibid,.Kamus LengkapBahasa Indonesia, . . . . ., 316 
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Adat: aturan (perbuatan dsb) yg lazim diturut atau dilakukan sejak 

dahulu kala.
24

 

Kematian: sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi.
25

 

Alawau Amano: rangkaian upacara adat kematian yang terdiri dari tiga 

ritus didalamnya dan biasanya dilaksanakan sesudah ibadah 

syukur pemakaman 

Orang: manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, 

kota, negara atau sebagainya).
26

 

Nolloth: Salah satu desa tradisional yang juga disebut ‘Negeri’ di 

Maluku yang ada di pulau Saparua.
27

 

 

1.5 Kerangka Penulisan 

Secara garis besar, penulisan ini akan disusun dalam lima bab. 

Bab I : Pendahuluan. Peneliti memaparkan latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judua, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan. 

Bab II : Membahas tentang landasan teori. Dalam penulisan ini, penulis 

akan memakai teori diantaranya:  

- Kematian dalam konsep dan teori antropologi budaya 

 Pandangan tentang dunia 

 Pandangan tentang kehidupan manusia 

 Pandangan tentang kematian 

                                                
24

Ibid,.Kamus LengkapBahasa Indonesia, . . . . ., 7 
25Ibid,.Kamus LengkapBahasa Indonesia, . . . . ., 186 
26Kamus LengkapBahasa Indonesia masa kini: EdisiKetiga DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN NASIONAL, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 266 
27Sumber: Data Statistik Desa/ Negeri Nolloth 2011/2012. 
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- Upacara kematian 

- Hubungan antara orang hidup dan orang mati  

- Penyembahan orang-orang mati atau leluhur 

Bab III : Gambaran umum masyarakat Nolloth dan ritus adat kematian 

- Gambaran umum masyarakat Nolloth 

 Latar belakang sejarah negeri Nolloth 

 Letak geografis 

 Iklim 

 Alat transportasi dan komunikasi 

 Jumlah penduduk 

 Mata pencaharian  

 Pendidikan 

 Tingkat kesehatan  

 Sistem pemerintahan 

 Kehidupan sosial dan budaya 

 System adat 

 Peranan lembaga pemerintah, lembaga agama dan 

lembaga adat 

 Peranan raja dalam kehidupan sosial warga 

 Peranan gereja dalam mkehidupan sosial warga 

 Peranan pendidkan dalam lingkup penduduk setempat 

- Mengenal sejarah upacara adat kematian di negeri Nolloth 

- Pelaksanaan upacara adat kematian “alawau amano” 
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- Konsep kematian dan kehidupan sesudah kematian dalam 

masyarakat Nolloth 

- Upacara adat kematian bagi masyarakat Nolloth 

Bab IV : Analisis  

- Deskripsi upacara adat kematian alawau amano 

- Makna dari pelaksanaan upacara adat kematian “alawau 

amano” 

Bab V : Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 


