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BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS 

 

Bab ini merupakan uraian teoritis, yakni merupakan bagian yang saling 

terkait antara konsep-konsep yang tertuang dalam judul penelitian, yang kemudian 

coba di dekati secara teoritis. Untuk memahami upacara adat kematian, maka 

terlebih dahulu peneliti melihat teori-teori mengenai kebudayaan (di dalamnya 

mengungkapkan pengertian adat), masyarakat dan kebudayaan, pengertian 

kematian, kematian dan maknanya, pemahaman tentang upacara, upacara dan 

maknanya, fungsi dan tujuan upacara sehingga dari sana akan terlihat 

keterjalinannya dengan ritus adat kematian serta sikap masyarakat dan 

kebudayaan (adat). 

 

 2.1. Pemahaman Tentang Kebudayaan dan Adat 

Defenisi mengenai “kebudayaan” yang dikemukakan oleh para ahli 

terdapat beragam pendapat, namun konsep kebudayaan yang diuraikan oleh 

Edward Burnnet Tylor dalam karyanya “Primitive Culture: The Research in to the 

Development of Mytologi, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom” 

(1874), menurut ia, kebudayaan sebagai “suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi: ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, 

serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota 

masyarakat”.
1
 Sejak zaman Tylor hingga saat ini, telah banyak defenisi 

kebudayaan yang telah dikemukakan. Clyde Kluckhonn memberikan 

                                                 
1
 Samuel Patty, Agama dan Kebudayaan, Pendekatan Antropologis, Bahan Mata Kuliah 

Agama dan Kebudayaan, (Salatiga: Program Pascasarjana Sosiologi Agama, 1999), hal. 35 
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pendefenisisan kebudayaan yang komprehensif dalam satu karyanya “Mirror for 

man” ia, mendefenisiskan kebudayaan, sebagai: (1) “keseluruhan cara hidup dari 

suatu komunitas masyarakat”; (2) “warisan sosial yang diperoleh individu dalamm 

kelompoknya”; (3) “suatu cara berpikir, merasa dan dipercaya, 4). Merupakan 

abstraksi dari tingkah laku”; (5) “suatu teori pada pihak antropolog tentang cara 

suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku”; (6) “gudang yang 

digunakan untuk mengumpulkan hasi belajar” (7) “seperangkat orientasi standart 

pada masalah yang sedang berlansung (terjadi)” (8) “tingkah laku yang dipelajari, 

(9) “suatu mekanisme yang digunakan untuk penataan tingkah laku yang bersifat 

normative” (10) “seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan 

luar maupun dengan orang lain” (11) “merupakan endapan sejarah, dan lain-lain.
2
 

Pendefenisian kebudayaan yang dikemukakan oleh Kluckhohn ini, hendak 

menunjukan bahwa sesungguhnya tidak ada konsep kebudayaan yang terbatas dan 

bersifat standar (determinis). 

Berangkat dari defenisi kebudayaan menurut Kluckhohn di atas, maka 

rumusan kebudayaan yang diacu oleh penulis, yakni: kebudayaan merupakan hasil 

karya, cipta dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap 

survive dalam lingkungan alam dan sosial di tempatnya hidup yang berwujud 

nilai-nilai, kepercayaan, ilmu pengetahuan, kesenian, hukum, moral, teknologi, 

adat-istiadat dan segala kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai 

anggota masyarakat melalui proses belajar dengan menggunakan bahasa 

(language) sebagai alat komunikasi dengan sesamanya dan tidak diwarisi secara 

biologis. 

                                                 
2
 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan (Ypgyakarta: Kanisius, 1992), hal 4-5 
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Pada kebudayaan dari setiap bangsa yang terdapat di belahan dunia ini, 

memiliki pembagiannya ke dalam unsur-unsur yang lazim disebut: universal 

cultural traits, bahkan dapat dibagi ke dalam item-item yang lebih kecil lagi, 

antara lain: 1). Peralatan bagi kehidupan manusia yang meliputi: pakaian, 

perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat-alat bagi mata pencaharian, peralatan 

transportasi dan sebagainya; 2). Mata pencaharian hidup dan system 

perekomonian seperti: pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, 

dan lain-lain; 3). Sistem kemasyarakatan meliputi: sistem perkawinan, sistem 

kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum; 4). Bahasa (lisan dan tulisan); 5). 

Kesenian, meliputi: seni rupa, seni ukir, seni suara, seni tari dan lain-lain; 6). 

Sistem ilmu pengetahuan; dan 7). Religi dan sistem kepercayaan.
3
 Perubahan 

kebudayaan disebabkan oleh  faktor-faktor, antara lain: (a) Penemuan baru 

(invention); (b) adanya unsur kontak (contack) dengan masyrakat lain; (c) adanya 

kreativitas dari pendukung kebudayaan.
4
 Selain itu, adat dapat dibagi kedalam 

empat tingkatan yang lebih khusus yaitu:  

1. Tingkat nilai budaya atau yang sering disebut “system nilai 

budaya”. Pada tingkatan ini terdapat lapisan yang paling abstrak 

dan luas ruang lingkupnya. 

2. Tingkat norma atau system norma. Pada lapisan ini, terdapat 

lapisan yang lebih konkret yang mengkaitkan nilai-nilai budaya 

dengan peranan tertentu dari manusia dan masyarakat. 

                                                 
3
 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2000), hal. 12 
4
 Kontjaraningrat, Kebudayaan dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Umum, 2000), 12 
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3. Tingkat hukum atau system hukum. tingkatan ini memiliki 

lapisann yang lebih konkret lagi dibandingkan tingkat norma. 

Disini peraturan dibuat secara tertulis dan jelas ruang lingkupnya. 

4. Tingkat aturan khusus. Pada tingkat ini terdapat aturan-aturan 

khusus untuk ruang lingkup yang terbatas.sebagian aturan yang ada 

terkait dengan hukum dan sebagian lainnya tidak.
5
  

Sedangkan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang memiliki 

fungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada sikap dan perbuatan 

manusia dan bermasyakat. Berdasarkan bangunan terminology, maka “adat” 

berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti “kebiasaan”. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai (1) aturan (perbuatan dan sebagainya) 

yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu. (2) kebiasaan, cara (kelakuan dan 

sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.
6
 Dalam pengertian umum, adat adalah 

aturan, kebiasaan dan hukum-hukum yang menuntun dan menguasai kelakuan 

hubungan-hubungan dalam masyarakat secara umum. Dalam pengertian khusus, 

adat dibedakan menjadi dua yaitu : Pertama, adat sebagai kebiasaan dalam 

kehidupan mengandung arti, yaitu keseluruhan kebiasaan tertentu yang 

merupakan system adat negeri tersebut. Kedua, kebiasaan-kebiasaan yang 

berkenan dengan tetap dilakukannya hal-hal tertentu yang dianggap wajib bagi 

semua anggota masyarakat dan harus dilakukan tepat menurut cara yang telah 

ditetapkan.
7
 

                                                 
5
 Ibid, 20-22 

6
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diolah kembali Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1986), 15-16. 
7
 Ibid, 108 
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Kebudayaan dapat juga dikenal melalui: 1). usage (cara), misalnya: cara 

makan, berpakaian dan lain-lain; 2). folkways (kebiasaan), misalnya: kebiasaan 

memberi hormat orang tua dan guru; 3). mores (tata-kelakuan), dapat diartikan 

norma ataupun hukum yang dijadikan patokan atas dasar tekanan dari masyarakat 

terhadap pelanggarannya; 4). custom (adat-istiadat), dianggap memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dari tata kelakuan (mores), karena merupakan norma, 

pranata atau hukum yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat agar 

dapat hidup dalam sebuah bingkai keharmonisan dan apabila aturan-aturan 

tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi bagi pelakunya.
8
 

Di samping itu, dalam kebudayaan terdapat sifat karakteristik (sifat pokok) 

yang dimiliki oleh semua kebuyaan, antara lain: 1). Kebudayaan merupakan milik 

bersama dari suatu masyarakat yang berdiam pada suatu wilayah tertentu yang 

dalam kehidupannya terdapat hubungan “ketergantungan” yang lebih bersifat 

timbal balik di antara individu-individu yang memiliki kebudayaan yang sama, di 

mana masyarakat merupakan pendukung kebudayaan. Sebab pada hakekatnya, 

tanpa masyarakat tidak mungkin ada kebudayaan dan masyarakat merupakan 

sekumpulan individu, sehingga jika tidak ada masyarakat, manusia yang tidak 

berkebudayaan. 

Penting untuk disadari bahwa meskipun kebudayaan merupakan milik 

bersama anggota masyarakat, namun di dalam kebudayaan itu sendiri terdapat 

perbedaan-perbedaan, seperti: 1). peranan (perempuan dan laki-laki), jenis 

kelamin, umur, stratifikasi sosial dan lain-lain. 2). Dalam upaya memperoleh 

kebudayaan melalui proses belajar, karena kebudayaan tidak diperoleh secara 

                                                 
8
 Samuel A. Patty, Op Cit, hal. 36 
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otomatis melalui keturunan. Proses belajar (process to learn) tersebut dilakukan 

dengan tahap demi tahap dimulai dengan menggunakan “bahasa” sebagai media 

dalam melakukan pengkomunikasikan, dilanjutkan dengan mempelajari aturan-

aturan yang harus dipatuhi, berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat yang 

bersangkutan; 3). Terdapat simbol-simbol dalam kebudayaan, sebab semua 

tingkah laku manusia dibentuk dengan menggunakan simbol, seperti: bahasa, 

agama, ilmu pengetahuan, kesenian dan lain sebagainya. Salah satu media dalam 

komunikasi di antara manusia adalah melalui “bahasa”, karena di dalam bahasa 

dipergunakan sistem lambang supaya manusia dapat meneruskan kebudayaan dari 

generasi yang satu ke generasi selanjutnya ; 4). Kebudayaan memiliki sifat yang 

“relatif”, di mana masing-masing kebudayaan memiliki nilai, bahasa dan sistem 

simbol (lambangnya) sendiri tanpa menganggap kebudayaan lebih baik daripada 

kebudayaan lainnya; 5). Kebudayaan tidak bersifat statis melainkan bersifat 

dinamis, karena kebudayaan akan terus mengalami perubahan seiring 

perkembangan jaman. Perubahan kebudyaan disebabkan oleh faktor-faktor, antara 

lain: a). penemuan baru (invention) yang dilakukan beberapa masyarakat 

pendukung kebudayaan; b). adanya unsur kontak (contact) dengan masyarakat 

lain; c). adanya kreativitas dari pendukung kebudayaan.
9
 

Dalam upaya memahami dan memaknai kebudayaan, maka diperlukan 

pengetahuan tentang wujud-wujud kebudayaan, antara lain: 1). Kebudayaan 

sebagai suatu kompleks ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan 

sebagainya yang disebut wujud ideal kebudayaan, tidak dapat diraba dan dipotret. 

Lokasinya ada dalam kepala-kepala atau pikiran-pikiran warga masyarakat di 

                                                 
9
 Ibid, hal. 36-41 
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mana kebudayaan yang bersangkutan hidup dan berkembang. Jika warga 

masyarakat menyatakan ide-ide mereka di dalam tulisan, maka lokasi kebudayaan 

ideal tersebut juga tersimpan dalam arsip, tape ataupun disk; 2). Kebudayaan 

sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 

wujud kebudayaan ini sering disebut “sistem sosial mengenai kelakuan berpola 

dari manusia”. Sistem sosial terdiri dari aktivitas manusia yang saling 

berinteraksi, melakukan hubungan satu dengan yang lain dari waktu ke waktu dan 

selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat kelakuan. 3). 

Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini 

sering disebut “kebudayaan fisik”, karena merupakan keseluruhan hasil fisik dari 

aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat yang konkrit 

sifatnya.
10

 

 

2.2 Pemahaman Tentang Masyarakat dan Kebudayaan 

Masyarakat menunjuk kepada kelompok orang yang hidup bersama di 

suatu tempat dan wilayah tertentu dalam suatu kesatuan terpimpin.
11

 Sedangkan 

kebudayaan, menunjuk kepada nilai-nilai dan cara hidup yang dimiliki bersama, 

oleh para warga masyarakat,
12

 oleh karena itu “masyarakat dan kebudayaan” 

adalah dwi tunggal.
13

 Kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi, ia 

dapat di bedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
14

 Masyarakat merupakan wadah 

                                                 
10

 Koentjaraningrat, Op.Cit,hal. 12 
11

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal 160 
12

 T. O. Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya, (Jakarta:PT. Gramedia, 1986), hal, 

81 
13

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986). Hal, 

153 
14

 Soleman B. Taneko, Hukum Adat, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hal. 80 
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pergaulan hidup dan kebudayaan adalah isi dan produk dari kehidupan bersama.
15

 

Sehingga dalam kaitan dengan kebudayaan, Talcolt Parson mengatakan kesatuan 

masyarakat dilatar belakangi oleh adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama, 

yang dilembagakan menjadi norma-norma sosial, dan dibatinkan oleh individu-

individu menjadi motivasi-motavasi untuk bertindak dan berperilaku.
16

 Dari 

pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan 

produk budaya. Tidak ada masyarakat tanpa budaya dan tidak ada budaya tanpa 

masyarakat. dalam rangka berbudaya, manusia berinteraksi dengan alam 

sekitarnya dan dengan kebudayaan, manusia dapat mengatasi dan merubah dunia 

alamiahnya. Manusia membentuk masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan 

kesejahteraan hidup bersama. 

Hal itu dapat dilihat dilihat dengan sikap gotong royong (istilah ini di 

Maluku Tengah dikenal dengan nama “masohi” sedangkan Maluku Tenggara 

disebut “hamaren”) yang hidup dalam masyarakat tradisional, misalnya 

membangun rumah penduduk, tempat ibadah, membuat jalan, mengerjakan 

kebun, menangani peristiwa kematian dan perkawinan, dilakukan secara bersama-

sama bahkan terjalin hubungan kekerabatan yang sangat erat antara manusia yang 

satu dengan yang lainnya. 

Bentuk dan sikap inilah kemudian yang memberikan nilai dalam 

membangun kebersamaan di antara masyarakat dalam menciptakan hubungan 

solidaritas bersama. Dalam upaya inilah kebudayaan merupakan bagian integral 

yang selalu hadir dalam seluruh sendi kehidupan manusia. 

                                                 
15

 Ankie M.M. Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Penyadur 

Alimanda, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 56 
16

 K.J. Veeger, Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-individu-

Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 

hal. 199 
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2.3 Kematian dalam konsep dan teori antropologi budaya 

Masyarakat dan kebudayaan adalah merupakan suatu dwi tunggal yang 

artinya kebudayaan selalu berlansung dalam suatu masyarakat dan masyarakat 

merupakan jaringan kelompok-kelompok manusia yang mengaku kebudayaan itu 

dan menjadi wajah dari padanya.
17

 Sehingga dalam kelompok masyarakat terdapat 

kepercayaan dan kepercayaan tersebut diungkapkan dalam berbagai bentuk yaitu 

ritual-ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut dan diungkapkan melalui 

dogma-dogma.  

Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan 

mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-

peristiwa penting, dan yang menyebabkan krisis, seperti kematian, tidak begitu 

menggangu masyarakat, dan bagi orang-orang yang bersangkutan lebih ringan 

untuk di derita.
18

 Selain dengan itu ritual, kepercayaan suatu masyarakat 

diungkapkan dalam bentuk dogma. Berikut adalah dogma/ajaran masyarakat 

tradisional penganut agama asliu mengenai dunia, kehidupan manusia dan juga 

pandangan tentang kematian.  

2.3.1 Pandangan tentang dunia 

Masyarakat tradisional penganut agam asli menemukan bahwa hidupnya 

bergantung dari alam, dan bila dia selaras denganya, hidupnya menjadi baik. 

Kesadaran itu ditentukan oleh praktek yang kemudian manusia mencoba unutk 

membenarkannya dengan mitologi tentang asal-usul alam dan susunan alam. Di 

dalam dunia gambaran dunia yang dikhayalkan oleh manusia, ia merasa diri 

sebagai penguasa dunia. Di mana manusia tidak pandai utuk menguasai dunia 

                                                 
17

 Koentjaraningrat, Antroplogi Kebudayaan, (Jakarta: Askara Baru, 1969), 98-99 
18

 Djuretna A. Imam Muhni, Moral&Religi, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 47 
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dengan tekhnik atau penegtahuan, namun berangan-angan bisa mengatasi daya 

dunia dengan magic.
19

  

Pola susunan dunia yang diciptakan oleh masyarakat tradisional tidak 

bertujuan untuk memperbaiki struktur dunia. Klasifikasi yang biasa digunakan 

dalam pembagian dunia adalah misalnya menurut arah keempat jurusan kompas. 

Klasifikasi yang paling umum dipakai adalah bipartisi (belah dua) vertical dan 

horizontal, kwadripartisi (belah empat) dan kombinasi diantaranya.  

Selain pola susunan dunia yang diciptakan oleh masyarakat tradisional, 

mereka juga menyusun kejadian dunia berdasarkan pola umum yang ditentukan 

dalam bagian terbesar cerita rakyat mengenai kejadian dunia adalah dualisme  

antara alam-atas dan alam-bawah, antara keduanya diadakan perkawinan 

(hierogami), turunan mereka akan menajdi dewa penguasa dunia (teogani): 

pemuka masyarakat atau leluhur masing-masing golongan sosial atau suku bangsa 

(antropogoni), antara lambang-lambang alam-atas dan alam-bawah, antara para 

leluhur meletuslah pertarungan (teomakhi), kematian di satu pihak dipandang 

sebagai suatu kurban diri yang menghasilkan sarana-sarana kesejahteraan di dunia 

seperti padi, pohon kelapa (mitos aitiologis).  

2.3.2 Pandangan tentang kehidupan manusia 

Masyarakat tradisional yang menganut agam asli di Indonesia percaya 

akan adanya aturan yang tetap, yang mengatasi segala apa yang terjadi dalam 

alam dunia atau yang dilakukan oleh manusia. Aturan suprakosmis ini bersifat 

stabil, selaras dan kekal. Dari padanyalah berasal kaidah-kaidah untuk membuat 

utuh hidup manusia. Di dalamnya tercantum pola dasar tetap dan tentu, yang 

                                                 
19

 Rahmat Subagya, Agama dan Alam Kerohanianasli di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Cipta Loka Caraka, 1979), 79 
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memebri makna kepada segala yang tidak tetap dan tidak tentu. Maka masing-

masing perbuatan manusia itu pada diri sendiri hayalah relatif dan sementara, 

tetapi perlu diselesaikan dengan tata alam yang mutlak. 

Untuk mengungkapkan kepercayaan akan makna hidup, amnesia memakai 

lambang atau tanda. Terdapat dua macam tanda penting: mitos asal, yaitu cerita 

yang menafsirkan makna hidup berdasarkan kejadian purba. Yang kedua adalah 

tanda berupa iruts atau upacara adalah kelakuan simbolis yang mengkonsolodasi 

atau memulihkan tata alam dan menempatkan manusia dan perbuatannya dalam 

tata tersebut. Dalam mitos dipergunakan kata-kata, doa dan gerak-gerik tangan 

atau badan. Baik mitos amupun ritus bermakna mengokohkan tata rencana alam 

raya semula dan diharapkan akan mempartisipasikan hidup seluruh manusia 

dalam tata keselamatan.
20

 

Pada dasarnya masyarakat tradisional memandang bahwa manusia terdiri 

atas dua asas atau berjiwa dua. Dua asas tersebut adalah jiwa selama manusia 

hidup, dan itulah yang menjadi inti kekuatan badannya. Berkat jiwa itu manusia 

dapat berpikir, merasa dan bertindak. Jiwa ini menajdi kuat dalam pertumbuhan 

hidup dan menjadi lemah waktu manusia sakit dan tua renta. Asas yang lain 

adalah jiwa sesudah manusia terpisah dari badan. Jiwa ini pergi ke tempat alam 

baka, tempat tinggal jiwa orang mati.
21

 jiwa orang mati baru meninggalkan 

jenasah sesudah upacara penguburan dilakukan semestinya. Sebelumnya jiwa itu 

masih menempati badan asalnya. Bila tidak ada pemakaman atau kremasi yang 

wajar, maka jiwa akan kemabali menjadi hantu.
22

 Sedangkan dalam pandangan 

kosmis manusia memahami dirinya sebagai unsur alamiah yang asal dari jiwa 

                                                 
20

 Ibid., 97-98 
21

 Ibid., 99-100 
22

 J.W.M. Bakker SJ, Agama Asli Indonesia, (Yogyakarta: Pradnanwidya, 1976), 80 
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alam dan melalui roda eksistensinya, akhirnya kembali kepada asalnya dan 

melebur ke dalamnya. 

Manusia menghayati eksistensinya di dunia dalam dua dimensi, dua arah, 

yang tidak disamakan, anmun tetap terjalin antara satu dengan yang lain. Yang 

atas itu digabungkan dengan kehidupan, kebebasan, cahaya kekal, yang baik dan 

yang suci. Sepadan denga pengarahan itu manusia mengangkat diri di atas 

keterbatasan menurut hidup badaniah, duniawi, jasmani dan hewani, yang 

berdimensi rendah dan merata. 

Di dunia manusia seolah-olah bergerak dalam ruang kedaulatannya 

sendiri; tetapi pengalaman keburukan dan kejahatan yang terjadi, meskipun tidak 

diinginkan, memperingatkan manusia bahwa kedaulatannya itu tidak mutlak. 

Manusia diraih dari dalam untuk mengatasi diri sambil ditarik ke atas agar dapat 

menjadi pribadi yang utuh. Manusia perlu diarahkan kepada dimensi vertical 

untuk memeprtahankan diri dalam dimensi horizontal. Ia merasa dipanggil untuk 

bertemu dengan Dia yang seluruhnya mengatasi manusia, agar dapat 

melaksanakan pertemuan dengan sesama manusia sepatutnya. 

Polarisasi antara dimensi vertical dan horizontal membuat manusia 

menjadi parah keadaannya dan merana. Tetapi, bila kedua dimensi itu bersatu 

padu maka manusia selamat. Manusia mengiakan kedwiartian hidupnya dengan 

simbol, dengan ritus, dengan upacara kecil sehari-hari, dang dengan perayaan 

upaacra besar dan meraih secara periodic.
23
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2.3.3 Pandangan tentang kematian 

Pada dasarnya kematian adalah hal yang biasa, yang seharusnya tidak 

ditakuti, karena cepat atau lambat masing-masing manusia akan mengalami 

kematian. Namun, wajar bila manusia tidak menginginkan kematian. Karena 

setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup lebih lama. Segala usaha akan 

ditempuh manusia untuk menghindari kematian, paling tidak memperlambat 

kematian itu datang. Idelanya kematian itu datang pada saat usia sudah tua.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
24

 mati adalah sudah hilang 

nyawa, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup, tidak dapat berubah 

lagi, diam atau berhenti, tidak bergerak. Sedangkan kematian diartikan sebagai 

perihal mati, menderita karena salah seorang meningggal, menderita karena 

sesuatu yang mati. Dari sudut pandang biologis kematian dapat diartikan sebagai 

berhentinya fungsi organ-organ tubuh. Dengan kata lain, kehidupan manusia 

berakhir bersamaan dengan matinya organ badaniah.  

Lain halnya apabila kematian dipandang dari sudut pandang kebudayaan. 

Dengan adanya konsep mengenai jiwa, setelah jasad biologis lenyap, jiwa dinggap 

tetap akan hidup. Bedanya, apabila sebelum kematian jiwa terpaut dengan raga 

jasmaniah, maka sesudah kematian jiwa memiliki eksistensi yang terpisah dari 

raga jasmaniah.  

Konsep mengenai eksistensi jiwa yang melampaui keberadaan ragawi 

tersebut berpangkal dari kecemasan manusia mengenai apa yang terjadi sesudah 

kematian. Manusia kemudian, berasumsi bahwa setelah kematian manusia tetap 

hidup dalam suatu bentuk kehidupan lain. Di kehidupan lain tersebut, manusia 
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tidak lagi membutuhkan raga jasmaniahnya karena yang tinggal hanya jiwa, yang 

kemudian disebut roh. Singkatnya kematian secara antropologis kemudian 

dianggap sebagai gerbang memasuki suatu bentuk kehidupan lain.  

Roh-roh yang memiliki bentuk kehidupan lain tersebut diyakini memiliki 

pengaruh dan wewenang tertentu atas kehidupan manusia yang masih hidup. 

Mereka diyakini tetap hidup ditengah-tengah manusia dan mendimi serta 

mengendalikan benda-benda tertentu yang terdapat di alam. Dalam beberapa 

religi, roh-roh tersebut bahkan diyakini memiliki suatu jenjang hierarkis, dimana 

roh-roh tersebut dapat meningkat kedudukannya menjadi dewa seperti pada 

kepercayaan masyarakat Cina.     

 

2.4 Kematian dan Maknanya 

Dari sudut pandang biologis kematian dapat diartikan sebagai berhentinya 

fungsi organ-organ tubuh. Dengan kata lain, kehidupan manusia berakhir 

bersamaan dengan matinya organ badaniah. Lain halnya apabila kematian 

dipandang dari sudut pandang kebudayaan. Dengan adanya konsep mengenai 

jiwa, setelah jasad biologis lenyap, jiwa dinggap tetap akan hidup. Bedanya, 

apabila sebelum kematian jiwa terpaut dengan raga jasmaniah, maka sesudah 

kematian jiwa memiliki eksistensi yang terpisah dari raga jasmaniah.  

Konsep mengenai eksistensi jiwa yang melampaui keberadaan ragawi 

tersebut berpangkal dari kecemasan manusia mengenai apa yang terjadi sesudah 

kematian. Manusia kemudian, berasumsi bahwa setelah kematian manusia tetap 

hidup dalam suatu bentuk kehidupan lain. Di kehidupan lain tersebut, manusia 

tidak lagi membutuhkan raga jasmaniahnya karena yang tinggal hanya jiwa, yang 
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kemudian disebut roh. Singkatnya kematian secara antropologis kemudian 

dianggap sebagai gerbang memasuki suatu bentuk kehidupan lain.  

Roh-roh yang memiliki bentuk kehidupan lain tersebut diyakini memiliki 

pengaruh dan wewenang tertentu atas kehidupan manusia yang masih hidup. 

Mereka diyakini tetap hidup ditengah-tengah manusia dan mendimi serta 

mengendalikan benda-benda tertentu yang terdapat di alam. Dalam beberapa 

religi, roh-roh tersebut bahkan diyakini memiliki suatu jenjang hierarkis, dimana 

roh-roh tersebut dapat meningkat kedudukannya menjadi dewa seperti pada 

kepercayaan masyarakat Cina.     

 

2.5 Pemahaman Tentang Upacara  

Para antropolog cukup lama berkilah tentang bagaimana mendefenisikan 

istilah “upacara”, yang intinya berkiprah pada dua pilihan. Pertama, ialalah 

defenisi yang mencakup sejumlah refisi kepada dunia suci. Victor Turner, 

misalnya mengartikan upacara sebagai tingkah laku resmi tertentu untuk sejumlah 

kesempatan yang tidak bersifat rutin, melainkan ada kaitannya dengan 

kepercayaan akan makhluk atau kekuatan-kekuatan mistik.
25

 Kedua, ialah defenisi 

yang tidak membedakan antara yang suci dan yang sekuler. Edmund R Leach,
26

 

misalnya mengatakan bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan pada suatu 

upacara itu menyatu dalam suatu pengertian, asalkan si pelaku upacara 

menjalankan defenisi mana yang diikutinya. 
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Apapun fungsi dari suatu upacara, disadari atau tidak, toh dia merupakan 

system makna yang ditampilkan oleh dan untuk para pelaku melalui manipulasi 

dan penetapan obyek-obyek simbolik. Memang konteks makna upacara itu sering 

lebih religius, seperti dikatakan oleh Turner, lagi pula upacara menunjukan suatu 

“transformasi” peserta, baik individu ke dalam susunan baru ataukah kelompok ke 

dalam komunitas baru,
27

 namun tidak semua alasan upacara sebaiknya religius. 

Upacara memiliki juga rujukan nasional, etnik, ataupun referensi lain.
28

 Maka 

dalam kajian ini, istilahn upacara mengacu pengertian yang digunakan oleh 

Leach, untuk meliputi hal yang kemudian dapat digolongkan kepada upacara 

sekuler atau suci, karena baik upacara suci maupun sekuler, keduanya hanya tipe-

tipe ideal, sehingga yang perlu dilakukan ialah menentukan apakah unsur-unsur 

utama yang mendasari upacara itu bersifat sekuler atau suci. 

 

2.5.1 Hakekat dan Makna Upacara 

Dua unsur yang saling melengkapi dan yang saling memperkuat dan 

terdapat pada semua agama, ialah unsur “keyakinan” dan unsur “upacara”. 

Keyakinan menggelorakan upacara, sedangkan upacara ialah usaha membenarkan 

sekaligus “mengkomunikasikan” keyakinan itu kepada para peyakin.
29

 Maka 

kajian mengenai makna upacara tidak dapat dilepaskan dari keyakinan. 
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Kajian mengenai unsur pokok keyakinan, umumnya berfokus pada konsep 

mengenai “yang ilahi” (spiritual being, impersonal power), yang kendatipun 

teralokasi secara professional pada ilah-ilah atau benda-benda, namun manusia 

dapat berkomunikasi dengannya. Akan tetapi, agama bukan sekedar masalah 

mengkonsepsikan Tuhan atau dewi-dewi, melainkan juga mengapa dan untuk apa 

manusia mengkonsepsikan semuanya itu bagi kehidupan seseorang atau 

sekelompok masyarakat. 

Agama merupakan masalah konsepsi tentang semua hal yang terkandung 

dalam kosmologi, kosmogoni dan segala keterkaitannya yang berfungsi 

memantapkan kehidupan pribadi dan mengentalkan ikatan sosial. Memantapkan 

kehidupan pribadi, berarti membina dan mengembangkan identitas individu dan 

rasa aman emosional, sedangkan memantapkan ikatan sosial, berarti menjadikan 

kehidupan sekelompok orang lebih utuh serta menjadi tenaga pendorong dan 

pembenaran pencapaian tujuan. 

Beranjak dari pemahaman di atas, maka upacara dapat dipahami sebagai 

segala tindakan dalam rangka menghubungkan diri dengan semua obyek yang 

dipandang sacral, yang dikagumi serta dipandang amat mempengaruhi dan 

menentukan kehidupan masa depan. Upacara kemudian merupakan upaya untuk 

membuktikan adanya keyakinan sekaligus memperjelas dan mempertegas konsep 

dan rumusan tentang keyakinan itu. 

Yoachim Wach, yang mengutip Robert Will mengatakan bahwa 

“penempatan dalan jasmani, yaitu suatu medium yang dapat diterima oleh indra 

manusia adalah sangat diperlukan guna memberikan ketetapan konsep-konsep dan 

memelihara keteguhan perasaan-perasaan yang selalu menjadi sasaran variasi”. 
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Oleh karena itu “realitas indrawi sangat diperlukan untuk mengungkapkan fakta-

fakta keagamaan”.
30

 Sehingga kemudian, dapat dipahami bahwa upacara sebagai 

usaha untuk memperjelas dan mempertegas konsep keyakinan itu menggunakan 

peralatan bermakna simbolis, yang dengannya pelaku berhubungan dengan 

sesuatu yang diyakininya, dihormati dan dipuja. Peralatan bermakna simbolis itu 

terdiri dari : lambang lisan (mantra, kapata atau doa), dan lambang nonlisan 

(korban sesajen, benda-benda sakral dan isyarat kenetis lainnya).  

Sesuatu yang dilakukan dengan serangkaian upacara, tentunya tidak 

terdapat dalam unsur keyakinan. Sebaliknya, sesuatu (konsep) yang tidak terdapat 

dalam keyakinan tidak akan pula diadakan upacara baginya. Upacara dan 

peralatan, dengan demikian merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan. 

Aspek keyakinan yang memuat konsepsi tentang ilah-ilah, wujud dalam 

gaib, penciptaan dan alam raya, langit dan bumi serta segala hal yang berkaitan 

dengan asal mula segala sesuatu, tidaklah dengan sendirinya memaparkan secara 

jelas dan rinci mengenai cara-cara berkomunikasi dan bersembah sujud. Demikian 

pula dengan perlengkapan dan peralatannya. Cara-cara berkomunikasi (upacara) 

serta bentuk dan macam peralatan sebagai medium, tercipta karena kehendak serta 

kreasi dan makna yang diberikan masyarakat bersangkutan. Upacara, dengan 

demikian merupakan usaha mewujudkan keyakinan dalam bentuk rangkaian 

tindakan simbolik. 

Setiap keyakinan memerlukan suatu atau serangkaian upacara yang 

memadahi baginya. Ilah-ilah yang diyakini menghuni alam gaib itu diusahakan 

lebih konkrit, lalu dikonsepsikan seperti mannusia, baik dalam sifat maupun 
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dalam bentuk. Watak seperti ini akan ikut menetukan jenis lambang nonlisan 

(korban atau sesajen) yang sebaiknya disediakan. 

Pertanyaan mendasar dalam kajian ini terhadap ritual mengapa manusia 

dalam segala budaya membebani aktivitas hariannya dengan pola-pola perilaku 

ritual? Pertanyaan semacam ini akan dijawab oleh masyarakat di Nolloth, bahwa 

ritual merupakan sarana untuk “memelihara hubungan dengan roh-roh alam 

semesta (langit, bumi dan air) yang berkuasa dan membuat mereka memberi 

perhatian yang menguntungkan dengan menguraikan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi masyarakat setempat”. Ritual yang demikian merupakan sarana 

yang memuat perasaan terhadap “sesuatu yang lain”.
31

 

Kesungguhan dan penghayatan para peserta upacara bertumpu pada 

emosionalitas keyakinan. Geertz, dalam mendefenisikan agama sebagai “system 

simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi yang kuat dan 

tahan lama dalam diri manusia….”, ketika menjelaskan bagaimana “suasana hati 

dan motivasi” itu ditanamkan, jawabnya adalah melaui ritual. Bahwa dalam 

rituslah kepercayaan akan konsep religious dibenarkan dan kepercayaan bahwa 

tujuan religious terbukti agak berhasil. 
32

 Oleh sebab itu, kendati segi 

emosionalitas itu sangat subyektif sifatnya dan merupakan hal yang nonempiris, 

namun sebagai pengalaman keagamaan yang intensif batiniah, dia merupakan segi 

yang intrinsic dari agama, sedangkan peralatan, tepat, organisasi dan tatacara 

merupakan kegiatan religious yang rutin periferal merupakan segi ekstrinsiknya. 
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Menurut Preusz,
33

 serangkaian ritus dan upacara yang paling penting 

dalam banyak religi di dunia adalah ritus kematian. Dalam ritus-ritus kematian ini 

pokok upacara itu lebih banyak melambangkan proses perpisahan antara yang 

meninggal dengan yang masih hidup. Tentu disadari bahwa orientasi banyak religi 

di dunia adalah konsep mengenai hidup dan kematian. Ritus kematian adalah 

sumber gambaran manusia tentang hidup dan ritus kematian yang sebenarnya 

diciptakan sendiri oleh manusia. Koentjaraningrat mengemukakan pendapat Hertz 

dalam tulisan yang sama tentang upacara kematian, bahwa upacara kematian 

selalu dilakukan manusia dalam rangka adat istiadat dan struktur sosial dari 

masyarakatnya yang berwujud sebagai gagasan kolektif. Dengan demikian 

menurutnya, upacara kematian itu harus lepas dari segala perasaan pribadi 

terhadap orang yang meninggal itu, dari orang-orang yang terlibat dalam upacara 

kematian itu. Dan harus dipandang dari sudut gagasan kolektif dalam masyarakat 

tadi. Pandangan kematian bagi kebanyakan masyarakat arkhais, hampir selalu 

diartikan sebagai suatu proses peralihan dari suatu kedudukan sosial tertentu ke 

kedudukan sosial yang lain, yaitu kedudukan sosial di dunia ini ke kedudukan 

sosial di dunia „sana.‟ Dengan begitu, maka Hertz mengatakan bahwa upacara 

kematian adalah tidak lain daripada upacara inisiasi. Dia membandingkan 

anggapan dibelakang upacara kematian dan upacara inisiasi yang pada umumnya 

sama dalam lima hal yaitu: 

1. Anggapan bahwa peralihan dari suatu kedudukan sosial ke 

kedudukan sosial yang lain adalah suatu masa krisis, suatu masa 
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penuh bahaya gaib, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, 

melainkan juga bagi seluruh masyarakat. 

2. Anggapan bahwa jenazah dan semua orang yang ada hubungan 

dekat dengan orang yang meninggal itu, dianggap mempunyai sifat 

sakral. 

3. Anggapan bahwa peralihan dari satu kedudukan sosial lain itu tak 

dapat berlansung sekaligus, tetapi setingkat demi setingkat, melalui 

serangkaian masa antara yang lama; 

4. Anggapan bahwa upacara inisiasi harus mempunyai tiga tahap, 

yaitu tahap melepaskan si obyek dari hubungannya dengan 

masyarakat yang lama, tingkat yang mempersiapkannya bagi 

kedudukan yang baru, dan tingkat yang mengangkatnya ke dalam 

kedudukan yang baru; 

5. Anggapan bahwa dalam tingkat persiapan dari masa inisiasi, si 

obyek merupakan makhluk yang lemah, sehingga harus dikuatkan 

dengan berbagai upacara ilmu gaib.  

Upacara kematian sebagai suatu inisiasi tidak hanya berlaku bagi orang 

yang meninggal, melainkan juga bagi para kerabatnya yang dekat. Ini disebabkan 

karena kerabat dekatnya yang meninggal itu dekat dengan sakral, maka semua 

kerabat dekatnya juga menjadi sakral. Itulah sebabnya di dalam upacara kematian 

itu ada berbagai unsur upacara yang diperuntukkan bagi kerabatnya. Upacara itu 

bermakna, inisiasi peralihan dari anggota dunia „sini‟ menjadi angota dunia „sana‟ 

yang sakral.  
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2.5.2 Fungsi dan Tujuan Upacara 

Van Gennep, seperti dikutip para ahli, menjelaskan bahwa semua ritus 

cenderung menampilkan tatanan yang sama melalui tiga fase, yaitu : separasi, 

marginal dan agregasi.
34

 Pada fase separasi individu atau kelompok yang 

dipisahkan dari suatu tempat status, dalam fase marginal, ia disucikan dan menjadi 

subjek dari prosedur perubahan, sedang pada fase agregasi, ia secara resmi 

ditempatkan pada suatu tempat atau status yang baru. Menurut ia, kebanyakan 

upacara mengarah pada tujuan yang sama, dan pada hakekatnya mengambil 

bentuk yang sama. Kematian dijadikan salah satu persyaratan dan kebangkitan 

menjadi syarat yang lain. Dalam situasi berbeda, variasi atas ketiga fase tersebut 

mungkin ditekankan. Ritual separasi mencolok pada upacara pemakaman, ritual 

marginal pada upacara inisiasi, dan ritual agregasi ditandai oleh pesta-pesta. 

Sejalan dengan Van Gennep, Victor Turner melihat bahwa di dalam ritus 

ada proses: Pertama, tahap pemisahan dari keadaan sehari-hari. Kedua, tahap 

liminal (transisi), dan ketiga, tahap pengintegrasian. Tahapan-tahapan itu 

berkaitan dengan perubahan seseorang dalam status dan peran yang baru. Pola 

tiga tahap ini, demikian Turner, bukan hanya merupakan model kultural yang 

berguna untuk menganalisis ritus, melainkan merupakan sumber pandangan 

fundamental terhadap kemungkinan regenerative dan transformasi dari upacara 

liminal
35

. Sehingga bagi Turner bukan saja menekankan perubahan luar atau 
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perubahan status sosial, melainkan perubahan batin moral dan kognitif yang 

terjadi. 

Bagi Turner, ritus berkaitan erat dengan masyarakat, yang dilakukan untuk 

mendorong orang-orang melakukan dan menanti tatanan sosial tertentu. Ritus 

memberikan motivasi dan nilai pada tingkat yang paling dalam. Oleh sebab itu, 

ritus mempunyai peran dalam masyarakat, antara lain: menghilangkan konflik, 

mengatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat, menyatukan 

prinsip yang berbeda-beda dan memberi motivasi serta kekuatan baru untuk hidup 

dalam kehidupan masyarakat sehri-hari. 

Selain itu, pelaksanaan upacara juga dilakukan sebagai wujud 

penghormatan atas budaya warisan nenek moyang yang turun temurun harus 

dilestarikan, karena tanpa adanya usaha pelestarian dari masyarakat maka budaya 

warisan nenek moyang yang berupa upacara itu akan punah dan tinggal cerita. 

Sangat disayangkan apabila hal itu terjadio mengingat dijaman sekarang negeri ini 

mengalami krisis moral yang sebenarnya dapat kita cegah dengan pelestarian 

upacara, karena pelaksanaan upacara dapat memupuk rasa persaudaraan dan 

menumbuhkan nilai-nilai luhur yang penting bagi masyarakat dan bangsa 

Indonesia.  

Tujuan umum dari pelaksanaan upacara adat adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat yang berbudi luhur. Secara khusus upacara adat 

dilakukan sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada leluhur. Menurut 

Koentjaraningrat (1967:241) rasa cnta, hormat, dan bakti adalah pendorong bagi 

manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan menace hubungan 

dengan dunia gaib.  
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Upacara adat juga dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yanbg 

tenteram dan sejahtera, diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Selain itu, upacara adat juga dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang 

tidak dinginkan, dijauhkn dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa 

masyarakat apabila tidak dilaksanakan. 

 

2.5 Hubungan antara orang hidup dan orang mati 

Menurut Molinowski, krisis yang paling atas dan yang paling akhir adalah 

kematian. Ia berpendapat bahwa kematian menimbulkan dalam diri orang-orang 

yang berdukacita suatu tanggapan ganda dan segan, sebuah ambivalensi 

emosional yang sangat mendalam dari pesona dan ketakutan yang mengancam 

baik dasar-dasar psokologi maupun sosial eksistensi manusia. Orang-orang yang 

berduka cita ditarik ke arah almarhum oleh rasa kasih sayang kepadanya, 

disentakkan ke belakang darinya oleh perubahan yang menakutkan yang 

ditimbulkan oleh kematian. Ritus-ritus pemakaman, dan praktik-praktik yang 

menyertainya, berpusat di sekitar hasrat paradoksal ini baik untuk memelihara 

ikatan berhadapan dengan kematian maupun dengan segera dan sama sekali 

memutuskan ikatan itu, dan menjamin dominasi kehendak untuk hidup atas 

kehidupan manusia dengan mencegah orang-orang yang berdukacita dari 

penghentian entah dorongan untuk lari terpukul-panik dari keadaan itu atau 

sebaliknya, dorongan untuk mengikut almarhum ke kubur.
36

   

Upacara penyelenggaraan jenasah berhubungan erat dengan kepercayaan 

untuk menjamin, agar kenaikan pangkat dari status jiwa ke status roh berjalan 
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lancar. Selain lamanya waktu upacara penyelesaian jenasah, soal tempat tinggal 

para arwah disangka terletak diseberang.
37

  

 

2.6 Penyembahan Roh-Roh Orang Mati atau Leluhur 

Fenomena kepercayaan terhadap roh leluhur merupakan gejala umum 

yang ditemukan pada kalangan masyarakat primitive, melainkan dapat ditemukan 

pada berbagai kelas masyarakat dan tingkat pendidikan. Peran leluhur sangat 

penting dalam mempengaruhi mereka yang masih hidup. Misalnya, supaya para 

leluhur tidak marah dan mendatangkan malapetaka, maka setiap ketentuan harus 

dituruti.
38

  

Kepercayaan kepada leluhur biasanya termasuk suatu rasa kebutuhan akan 

suatu bentuk komunikasi yang baik. Oleh sebab itu pemahan dari suatu 

masyarakat mengakui bahwa kedudukan para leluhur dalam upacara adat 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam menangkal kejahatan dan 

menjamin kesejahteraan. Dengan demikian maka masyarakat mengalami secara 

langsung keagamaan-keagamaan yang menghubungkan mereka dengan leluhur. 

Dalam pengalaman itu leluhur diyakini memiliki kuasa tertentu dan berfungsi 

menjaga dan memelihara komunitas masyarakat itu, dan bahkan mereka 

merasakan bahwa leluhur itu begitu dekat. 

Tylor dalam tulisannya mengatakan bahwa sifat abstrak dari jiwa 

menimbulkan keyakinan pada manusia bahwa jiwa dapat hidup langsung lepas 

dari jasmaniahnya. Pada waktu hidup jiwa itu masih tersangkut pada tubuh 
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jasmaniahnya dan hanya dapat meninggalkan tubuh pada waktu manusia tidur 

atau pingsan. Tetapi pada waktu manusia mati, jiwanya melayang terlepas dari 

tubuh dan terputuslah hubungan dengan tubuh untuk selama-lamanya. Hal itu 

terlihat pada waktu tubuh jasmaniah hancur, berubah menjadi debu dalam tanah 

atau hilang menjadi abu dalam api waktu dibakar. Jiwa yang terlepas dari 

jasmaniah itu dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya. Alam semesta penuh 

dengan jiwa-jiwa merdeka itu yang oleh Tylor tidak disebut soul tetapi spirit yang 

orang Ambon menyebutkan nyawa dan Arab mneyebutnya Ruh dan bahasa Latin 

menyebutnya dengan sebutan anima atau animus.
39

 Dengan demikian pikiran 

manusia telah mentransformasikan kesadaran akan adanya jiwa yang menjadi 

keyakinan pada makhluk-makhluk halus. 

Pada tingkat tertua dalam evolusi religi, manusia percaya pada makhluk-

makhluk halus itulah yang menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia. 

Makhluk-makhluk halus yang tinggal dekat tempat tinggal manusia itu bertubuh 

halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh panca indera manusia. Mereka mampu 

berbuat hal-hal yang tidak dapat diperbuat oleh manusia dan mereka juga dapat 

marah dan melindungi manusia yang masih hidup. Karena itu mereka mendapat 

penghormatan dari manusia dengan penghormatan dan penyembahan disertai doa-

doa serta persembahan dan kurban agar menyenangkan roh-roh itu supaya 

manusia tetap terpelihara
40

. Bagi masyarakat adat, roh-roh yang memberikan 

perlindungan itu disebut dengan leluhur. Leluhur diyakini memiliki kekuatan yang 

menjaga dan melindungi. 
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Hal ini juga masih terlihat dalam konteks kehidupan masyarakat Nolloth 

yang mengandaikan bahwa walaupun leluhur itu sudah meninggal namun, 

jiwanya masih tetap hidup. Oleh karena itu maka leluhur patut diberi 

penghormatan. Leluhur diyakini oleh masyarakat Nolloth sebagai sosok yang 

dapat menjaga dan melindungi mereka ketika mereka melakukan kegiatan 

upacara-upacara adat. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa pola 

karakteristik masyarakat adat merupakan cerminan yang menarik untuk 

dipelakari.  

 

 


