
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

     Pengantar ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, yang di dalamnya membahas 

sebuah realita kehidupan pada sekolompok manusia yang terjadi dengan cara dan waktunya 

sendiri, yang disebut dengan kedukaan. Bab ini mencakup pemaparan fenomena kehidupan 

tentang dukacita manusia secara umum, hal-hal yang muncul dari pengalaman dukacita 

tersebut, dukacita yang dipandang dari sisi budaya secara umum, serta sekilas deskripsi 

tentang sekelompok masyarakat yang berada di bagian paling ujung timur Indonesia, yaitu di 

pulau Papua dan tepatnya di kabupaten Jayawijaya. Kelompok masyarakat pegunungan ini 

biasa dikenal dengan sebutan orang Dani yang memiliki pengalaman duka yang cukup 

fenomenal yang disebut ritual niki paleg yang akan peneliti kaji lebih dalam. Selanjutnya, 

penulis telah merumuskan masalah yang kemudian dipakai sebagai acuan penelitian selama 

berada dilapangan. Selanjutnya dalam bagian ini, penulis juga memaparkan tujuan serta 

manfaat dari penelitian ini. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Adakah hal yang membuat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengalami perasaan 

dukacita yang mendalam selain sebuah kehilangan karena sebuah kematian? Pertanyaan ini 

mungkin saja memiliki jawaban yang sama, namun setiap pengalaman dukacita yang tejadi 

pada setiap orang atau bahkan sekelompok masyarakat bisa saja berbeda-beda. Tidak ada 

kehilangan yang lebih besar selain kematian dari seseorang yang kita cintai  seperti orang tua, 

saudara kandung, dan pasangan hidup (Santrock, 2002). Bagaimana manusia memaknai 

perasaan kehilangan akibat sebuah kematian pasti berbeda satu dengan lainnya, dan hal ini 

menjadi sebuah fenomena hidup yang cukup menarik untuk digali serta dibuktikan 

kebenarannya. Lindemann (dalam Wiryasaputra, 2003), seorang dokter spesialis ahli jiwa di 

Amerika Serikat merupakan perintis penelitian psikologi kedukaan. Dalam studi yang telah 

dilakukannya dan tulisan-tulisanya yang dipaparkan bahwa kedukaan merupakan bagian 

normal dari kehidupan kita. Seperti yang hal telah dilakukan oleh Wiryasaputra (2003), 

seorang konselor kedukaan dalam pengalaman pendampingan selama di Amerika, 

membuktikan bahwa “pengalaman dan tanggapan manusia tentang sang duka sebenarnya 

sama, namun cara pengekspresian pengalaman itu berbeda” (h.15).  
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 Dalam masyarakat, khususnya dalam kelompok masyarakat tertentu, dimana adanya 

pengaruh tradisi yang kuat, kaidah-kaidah yang berlaku secara turun temurun diturunkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa banyak mengalami perubahan. Ukuran-ukuran 

yang dipakai dalam komunitas itu adalah ukuran yang dipakai secara turun temurun oleh 

generasi sebelumnya. Kaidah-kaidah dalam masyarakat tradisional tidak banyak variasinya, 

cenderung monoton. Wiryasaputra (2003) bahwa ia yakin bahwa setiap kebudayaan 

sebenarnya telah mengembangkan berbagai ‘perangkat’ dan ‘kebijkasanaan budaya’ untuk 

membantu warganya dalam menghadapi setiap tahap dari siklus perkembangan manusia” 

(h.29). Karena kematian adalah bagian integral dari siklus perkembangan kehidupan manusia, 

maka setiap kebudayaan pasti memiliki perangkat dan kebijaksanaan dalam membantu setiap 

warganya melewati kematiaan dan kedukaan. Bahwa mungkin saja, ada sekelompok orang 

yang berperilaku unik dan mengherankan bagi kebanyakan orang dibelahan dunia lain, 

dimana mereka memiliki cara pandang mengenai sebuah kematian dengan cara yang mereka 

pilih sendiri. Dikatakan oleh Sullender (dalam Wiryasaputra, 2003), seorang konselor pastoral 

yang mendalami bidang kedukaan, bahwa “expressions of grief will vary with different 

cultural context” (h.14). Hal ini sejalan dengan studi yang penulis lakukan. Bahwa orang 

Dani memiliki konsep yang berbeda untuk mengekspresikan rasa duka mereka. Tentu saja 

menjadi sesuatu yang sangat fenomenal ketika ada sekelompok masyarakat dari sekian juta 

suku di Indonesia ini yang  menggambarkan sebuah kehilangan dan kematian dengan cara 

pandang mereka yang bisa dianggap tidak masuk akal dan sadis, namun hal ini sudah menjadi 

sebuah realitas kehidupan dan masih terus dilakukan sampai pada masa sekarang. Hal ini bisa 

saja terjadi karena orang Dani tergolong dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, 

dimana konformitas masyarakatnya cenderung tinggi, sehingga apabila terjadi perubahan nilai 

maupun pergeseran nilai dianggap sebagai sesuatu yang tabu, dan kepatuhan dalam menjaga 

nilai menjadi sesuatu kewajiban bagi semua warganya.  

 Memaknai sebuah kehilangan atas kematian adalah bagaikan sebuah kehilangan atas 

kematian adalah bagaikan separuh nyawa mereka. Oleh karenanya dampak dari kematian 

yang dihadapi pada saat jiwa mereka dipenuhi oleh perasaan duka yang mendalam, disaat 

itulah mereka mengungkapkan rasa dukanya itu dalam perilaku ‘potong jari’ atau dalam 

bahasa daerah disebut ‘niki paleg’, yaitu perilaku memotong keempat jari- jari tangan. Orang 

Dani senantiasa melakukannya dengan penuh kesadaran dan menjadikannya sebagai simbol 

rasa duka dan merupakan sebuah penghormatan terhadap orang terkasih dalam keluarganya 

(anak, suami, istri, ayah atau ibu) yang telah pergi untuk selamanya.  

 Mengutip dari Wiryasaputra (2003) bahwa “pengalaman kedukaan bersifat universal, 

tanpa membedakan pekerjaan, kedudukan, suku bangsa, warna kulit, asal-usul, agama dan 
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tempat tinggal” (h.14), yang dalam hal ini penulis sependapat dengannya bahwa tidak ada 

seorangpun di dunia ini mampu mengalahkan bahkan menghindari dukacita yang datang 

apalagi melupakannya, sebab keadaan dukacita itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan 

perilaku manusia. Berbagai macam tingkatan reaksi dukacita dapat diamati, tergantung pada 

kemampuan untuk mengelola perasaan kehilangan dan efeknya dalam kehidupan manusia itu 

sendiri menurut pandangan Reed (dalam Newman, 2003) dan akibat dari perasaan dukacita 

bagi seseorang adalah penyusunan karakter baru dan penetapan kenyataan baru. Disebutkan 

bahwa dukacita bermakna kesedihan yang mendalam disebabkan karena kehilangan seseorang 

yang dicintainya (misalnya kematian). Seperti halnya pada ritual yang dilakukan suku ini pun 

mengalami keadaan emosi yang selalu berubah-ubah bahkan mempengaruhi perilaku melukai 

diri sebagai pencurahan rasa duka yang dialami. Dukacita lebih dari sekedar tetesan air mata, 

yang mana manifestasinya dirinya dalam bentuk kesadaran, fisik, tingkah laku, jiwa, dan 

kehidupan sosial seseorang dan kehidupan bermasyarakat. 

 Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks dimana di dalamnya terkandung 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-

kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Geertz (1992) juga 

menjelaskan bahwa “kebudayaan ialah sebuah sistem keteraturan dari makna dan simbol-

simbol, yang dengan simbol-simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, 

mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka” (h.5). Teori 

interaksionisme simbolik Poloma (2004) yang dikembangkan oleh G.H Mead dan Herbert 

Blumer sebagai aliran sosiologi Amerika yang lahir dari tradisi psikologi dimana teori ini 

berkembang pertama kali di Universitas Chicago, istilah “interaksi simbolik menunjuk pada 

sifat khusus dan khas (unik) dari interaksi yang berlangsung antar manusia” (h.257). 

Kekhususan itu terutama dalam fakta bahwa manusia mendefinisikan setiap tindakannya 

berbeda antara satu sama lain. Maka interaksi manusia dimediasi oleh penggunaan simbol-

simbol oleh interpretasi atau oleh penerapan makna dari tindakan orang lain, dimana simbol 

berisi nilai dan maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. 

Pemaparan ini sejalan dengan yang terjadi pada orang Dani, dimana mereka memaknai 

sebuah kejadian dalam kehidupan ini melalui sebuah simbol yang dimunculkan dalam bentuk-

bentuk perilaku. 

 Simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi, simbol berada pada proses yang 

berkesinambungan. Proses penyampaian makna inilah yang merupakan subjek matter dari 

sejumlah analisa dari kaum interaksionis. Penulis setuju dengan pandangan kaum ini, yaitu 

pengalaman dukacita yang dialami orang Dani direpresentasikan dalam komunikasi simbol 

dan diarahkan sebaga isyarat yang berarti, yaitu perasaan duka mendalam tanpa harus 
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mengungkapkanya secara verbal. Interaksi antar individu dijembatani oleh penggunaan 

simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari 

tindakan masing-masing (Ritzer, 2004). Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan studi 

pada orang Dani guna memahami makna simbol interaksi yaitu dalam ritual niki paleg. 

 Menurut Koentjaraningrat (1994) kebudayaan di Papua menunjukkan adanya corak 

yang beraneka ragam yang disebut sebagai kebhinekaan masyarakat tradisional Papua. Dalam 

kepustakaan antropologi, Papua dikenal sebagai masyarakat yang terdiri atas suku-suku 

bangsa dan suku-suku yang beraneka ragam kebudayaannya. Menurut tim peneliti Universitas 

Cenderawasih (1991) telah teridentifikasi adanya 44 suku bangsa yang masing-masing 

merupakan sebuah satuan masyarakat, kebudayaan dan bahasa yang berdiri sendiri. Sebagian 

besar dari 44 suku bangsa itu terpecah lagi menjadi 177 suku. Held (1953) dan Van Baal 

(1954) menyatakan bahwa suatu ciri yang menonjol dari suku-suku di Papua adalah 

keanekaragaman kebudayaannya, namun dibalik keanekaragaman tersebut terdapat kesamaan, 

yaitu ciri-ciri yang umum dan mendasar yang memperlihatkan kesamaan dalam inti 

kebudayaan atau nilai-nilai budaya mereka. Held (1953) menambahkan bahwa kebudayaan 

orang Papua bersifat longgar. Strukturnya yang longgar itu disebabkan oleh ciri-ciri orang 

Papua pada umumnya ‘improvisator kebudayaan’, yaitu mengambil alih unsur-unsur 

kebudayaan dan menyatukannya dengan kebudayaannya sendiri tanpa memikirkan untuk 

mengintegrasikannya dengan unsur-unsur yang sudah ada dalam kebudayaannya, secara 

menyeluruh (Parsudi Suparland, 1994). Van Baal (1951) mengatakan bahwa ciri utama 

kebudayaan Papua adalah tidak adanya integrasi yang kuat dari kebudayaan-kebudayaan 

mereka. Ciri-ciri kebudayaan tersebut muncul karena kebudayaan orang Papua yang rendah 

tingkat teknologinya dan yang dihadapkan pada lingkungan hidup yang keras sehingga 

dengan mudah menerima dan mengambil alih suatu unsur kebudayaan lain yang lebih maju 

atau lebih cocok.  

 Sebuah realita yang ada dalam kehidupan manusia di belahan timur bumi Indonesia 

yaitu di pulau Papua, tepatnya di Kabupaten Jayawijaya yaitu orang Dani, sebutan bagi 

masyarakat yang mendiami daerah pegunungan, lembah dan dataran disekitarnya, budaya 

potong jari ini sudah sejak lama terjadi dan menjadi sebuah tradisi dalam budaya suku Dani 

ini dalam menghadapi situasi duka. Budaya ini merupakan satu-satunya tradisi yang sangat 

terkenal dalam melangsungkan upacara kematian atau kepergian seseorang yang sangat 

dikasihi dalam keluarga dalam masyarakat dari suku Dani ini. Sebuah tragedi kehidupan yang 

jarang ditemui dalam kehidupan manusia, bahwa seseorang akan dengan bersedia merelakan 

satu atau bahkan empat jari tanganya untuk dipotong sampai pada ruas tengah jari sebagai 

ekpresi rasa cinta mereka kepada orang yang sudah pergi dalam kematian. Namun setelah itu 
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mereka harus melanjutkan kehidupan mereka tanpa mengeluh sedikit pun hanya karena 

keadaan jari-jari yang tidak sempurna. Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini, 

dimana teknologi sudah canggih, dimana agama-agama sudah sangat menjamur, masih saja 

ditemukan mereka yang melakukannya sebagai tradisi budaya mereka yang masih terus 

dipertahankan. Murray (2000) menyatakan’’All traditional beliefs and rituals must exist for 

reason and many of those reason may still apply” (h.94). Oleh sebab itulah dapat dikatakan 

bukan sesuatu yang tabu jika masih saja ada kelompok masyarakat yang masih 

mempertahankan tradisi budaya mereka.  

 Kematian manusia khususnya (anak pada usia berapapun), tetap saja dirasa mengejutkan 

dan dianggap sebagai peristiwa yang tidak seharusnya terjadi atau merupakan non-normative 

live events menurut Raphael (dalam Shapiro, 1994) dan Baltes, Reese & Lipsitt (dalam 

Papalia & Fieldman, 2007). Oleh sebab itulah, realitas ini merupakan persoalan internal diri 

manusia, dimana manusia mengalami kepedihan psikologis yang dapat dikategorikan cukup 

berat. Dalam hal ini, penulis melihatnya dari kacamata indigenous psychology sebagai 

fenomena adat unik. Konsep pendekatan budaya digunakan sebagai metodologi atau 

perspektif budaya sebagai kacamatanya, pula dengan mengggabungkan pengertian psikologi 

sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan inipun yang peneliti 

gunakan sebagai sebuah pemahaman kebenaran dan prinsip-prinsip perilaku manusia dalam 

sebuah kerangka budaya. Dalam studi ini, metode penelitiannya didasarkan pada kerangka 

konseptualnya, yaitu gagasan tentang budaya sebagai proses psikologis (Cole, 1995). Berbeda 

dengan penelitian psikologi lainnya, penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri karena 

keunikan budayanya, sebab fenomena budaya ini datang dari pemahaman diri tanpa adanya 

pengaruh dunia luar dan fenomena budaya inilah yang menjadi titik tolak studi analisis ini. 

Bagaimana proses itu terjadi, dan apa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari bahkan 

pemaknaan yang terkandung di dalam ritual itu sendiri akan dikaji dalam studi analisis ini.  

 Penelitian ini merupakan penelitian yang penting bagi penulis,  karena bagi suku Dani 

kematian seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat entah itu suami, 

istri, anak, saudara, tante, om, ayah, ibu, nenek, atau bahkan kakek sekalipun. Oleh 

karenanya. Pada bagian inilah dimana penulis hendak menggali lebih dalam lagi dalam 

analisis psikologi indigenous pada kehidupan suku Dani. Penelitian ini dipercaya akan sangat 

bermanfaat pada seluruh masyarakat yang tinggal di provinsi Papua khususnya kabupaten 

pegunungan Jayawijaya dan sekitarnya serta bagi generasi penerus suku Dani yang hidup 

pada era modernisasi ini dalam serta masyarakat pendatang yang sudah lahir dan dibesarkan 

di tanah Papua khususnya dalam menghadapi realitas budaya yang sudah ada sejak dulu agar 

lebih menyadari makna budaya yang sesungguhnya juga mampu menempatkan diri dalam 
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menanggapinya secara positif dalam seluruh aspek kehidupan. 

  Studi analisis pada suku Dani ini merupakan studi pertama yang peneliti lakukan dalam 

ranah ilmu indigenous psychology khususnya di pulau Papua. Dimana dimasa-masa 

sebelumnya telah dilakukan penelitian antropologis oleh para antropolog, dan misionaris yang 

datang dari benua lain di seluruh dunia, meneliti pola hidup dan kebudayaan orang Dani ini 

secara umum. Oleh sebabnya, peneliti merasa terpanggil sebagai seorang peserta didik ilmu 

psikologi, dan menganggap studi ini penting untuk menggali lebih dalam lagi perangkat 

budaya yang dimiliki orang Dani ini menghadapi kematian orang yang terkasih di dalam 

keluarga mereka seperti yang telah yang disebut dengan ritual Niki Paleg.  Dan yang pada 

akhirnya, peneliti diharapkan dapat menemukan makna ritual Niki Paleg yang sesungguhnya 

lewat penjabaran nilai-nilai budaya, begaimana keadaan psikis orang Dani dalam menghadapi 

dukacita ini, pengaruh ritual ini dalam masyarakat, serta apa pandangan ilmu psikologi 

sebagai kajian ilmu yang mempelajari perilaku manusia, semuanya akan dikupas secara 

lengkap dalam deskripsi pada studi analisis psikologi indigenous ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam studi ini ialah bagaimana suku 

Dani mengalami, mengekspresikan serta memaknai dukacita yang dinyatakan dalam perilaku 

potong jari (ritual Niki Paleg)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti memiliki satu tujuan utama penelitian ialah 

mengetahui pengalaman, ekspresi, serta makna tentang dukacita pada suku Dani dibalik ritual 

Niki Paleg dan dari hasil deskripsi tersebut dapat diketahui makna sebenarnya serta dampak 

yang muncul terhadap kehidupan suku Dani secara personal maupun bermasyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian atas perilaku potong jari ini dalam menghadapi dukacita, ini memiliki 

beberapa manfaat bagi : 

1. Manfaat Personal 

 Secara personal, penelitian sangat bermanfaat bagi penulis sebagai praktisi 

pendidikan, peneliti dapat memahami tatanan budaya orang Dani yang sebenarnya dan 

kepribadian mereka secara utuh sehingga peneliti dapat  menyesuaikan diri sesuai situasi dan 

kondisi yang ada. Selain itu peneliti sebagai anggota masyarakat Papua yang turut mengambil 

bagian dalam pelayanan anak-anak panti asuhan khusus anak-anak Papua yang sebagian besar 
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berasal dari daerah pegunungan Jayawijya (suku Dani), peneliti merasa penelitian ini sangat 

berguna dalam kepentingan pembentukan kepribadian orang Dani secara spritual dan 

psikologis kearah yang lebih baik lagi yang akan dipakai dalam sistem pendidikan dan 

pembentukan pola karakter kehidupan berasrama ini dalam rangka membentuk sumber daya 

manusia Papua yang berkualitas. 

 

2. Manfaat Keilmuan 

 Dari segi keilmuan hasil penelitian ini dapat berguna di bidang psikologi 

perkembangan, psikologi klinis khususnya indigeneous psychology dan cross-cultural 

psychology guna memberi kontribusi besar terhadap keyakinan dan dasar bagi perkembangan 

ilmu psikologi pada proses pembentukan perilaku akibat pengaruh dari konsep dukacita 

sebagai sebuah fenomena budaya. 

 

3. Manfaat Institusi 

 Penelitian sangat berguna yang pertama adalah bagi lembaga keagamaan di 

Papua, lembaga gereja dan juga bagi para misionaris (penginjil-penginjil) yang melakukan 

pelayanan kerohanian ke masyarakat suku Dani dalam rangka memlakukan pembentukan 

perilaku dari arah yang negatif ke arah yang positif.  

 Selanjutnya, bagi pemerintah Papua khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi Papua serta Kabupaten sebagai penambahan literatur mengenai kekayaan budaya 

yang dapat dipresentasikan ke mata dunia. Dan yang terakhir ialah bagi Lembaga Masyarakat 

Adat kabupaten kota dan masyarakat asli Papua serta masyarakat non-Papua atau yang 

disebut masyarakat pendatang  yang menetap di kota Wamena serta daerah pegunungan dan 

sekitarnya, guna menambah wawasan dan terlebih memberikan perhatian yang lebih terfokus 

pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ritual niki paleg serta pengaruhnya dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


