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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara  dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen 

dengan kurang lebih 300 suku bangsa (etnik).
1
 Heteroginitas masyarakat yang sangat besar 

ini memiliki sistem nilai dan norma budaya masing-masing. Keunikan kebudayaan, yang 

kebudayaan itu biasanya menjadi acuan berpikir dan pegangan bertindak, sangat 

berpengaruh pada sikap hidup dan pola perilaku dalam masyarakat. Kebudayaan memiliki 

arti yang sangat luas dan pemaknaannya sangat beragam, serta merupakan sistem simbol 

yang dipakai manusia untuk memaknai kehidupan. Sistem simbol berisi orientasi nilai, 

sudut pandangan tentang dunia, maupun sistem pengetahuan dan pengalaman kehidupan. 

Sistem simbol terekam dalam pikiran yang  dapat teraktualisasikan ke dalam bahasa tutur, 

tulisan, lukisan, sikap, gerak, dan tingkah laku manusia. 

Simbol adalah suatu benda yang mengingatkan kepada suatu yang lain, bukan 

karena persamaan yang tepat, tetapi karena memiliki ciri-ciri tertentu yang mengingatkan 

kepada hal yang sudah terjadi.
2
 Selain itu simbol merupakan alat yang kuat untuk 

memperluas penglihatan, merangsang daya imajinasi, dan memperdalam pemahaman. Bagi 

Whitehead simbol mengacu kepada makna; bagi Goethe simbol menggambarkan yang-

universal; bagi Coleridge simbol berpartisipasi dalam realitas; Toynbee simbol menyinari 

realitas; sedangkan bagi Goodnough simbol mendatangkan transpormasi atas apa yang 

harafiah dan lumrah.
3
  

Arti simbol sangat penting. Sungguh menarik hal ini rupanya diakui secara luas. 

Namun ketidakpastian yang besar tentang bagaimana simbol-simbol muncul dan 
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bagaimana simbol-simbol dapat berpengaruh? Setiap daerah mempunyai simbol yang 

beranekaragam jenis dan bentuknya dan pastinya memiliki arti tersendiri serta kepercayaan 

dari masing-masing adat dan kebudayaan. Kita pasti tahu apa arti dari simbol daerah. Yang 

dimaksud dengan simbol daerah adalah sesuatu hal atau barang yang menjadi ciri khas atau 

identik dari setiap masyarakat tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa dari suatu jenis 

atau macam dari simbol daerah itu pasti berbeda-beda dari kebudayaan ke budaya lainnya. 

Dalam hal ini yang menjadi simbol daerah masyarakat Dayak Ngaju yaitu menggunakan 

gambar Batang Garing.  

Batang Garing (Pohon Kehidupan) merupakan representasi yang menunjukkan 

kosmologi semesta bagi masyarakat Dayak. Pohon ini dipercaya dianugerahkan oleh Yang 

Maha Kuasa satu-satunya Tuhan, Ranying Hatalla Langit bagi suku Dayak Ngaju.
4
 

Disebutkan bahwa Ranying Hatalla Langit menciptakan dua pohon yang berbuah dan 

dedaunan dari emas permata, yang diberi nama Batang Garing Tinggang dan Bungking 

Sangalang. Digambarkan bahwa Pohon Batang Garing  berbentuk tombak yang 

menghadap ke atas yang menggambarkan Ranying Mahatala Langit.
5
  

Dalam salah satu ornamen Batang Garing, digambarkan bahwa pot yang berisikan 

air suci dan akar tunggang yang melambangkan "dunia bawah", juga dedaunan yang 

menunjukkan simbolisasi tiga helai sayap burung Enggang, yang secara filosofis 

menunjukkan tiga kelompok manusia, yaitu: keturunan Maharaja Sangiang, Maharaja 

Sangen, dan Maharaja Bunu atau Buno. Secara umun, suku Dayak Ngaju melihat Batang 

Garing sebagai simbolisasi tiga tingkatan kosmos, yaitu "dunia atas" yaitu langit, tanah 

(Pantai Danun Kalunen), dan "dunia bawah" yaitu air. Dunia atas adalah tempat 

bersemayamnya Ranying Hatalla Langit, bumi tempat manusia, sementara dunia bawah 
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adalah tempat Jata atau Lilih atau Raden Temanggung Sali Padadusan Dalam atau Tiung 

Layang Raja Memegang Jalan Harusan Bulau.
6
  

Simbol Batang Garing ini menjadi identitas yang penting untuk menunjukkan suatu 

komunitas, terlebihnya suku Dayak Ngaju. Oleh sebab itulah, Batang Garing sering di lihat 

dan di jumpai dalam berbagai ornamen maupun motif batik khas Kalimantan Tengah. Ada 

berbagai makna yang terkandung di dalam simbol Batang Garing yang dibuat memiliki 

makna-makna tertentu yang dimodifikasi dengan pemahaman sendiri. Terlepas dari hal 

demikian, suku Dayak Ngaju tetap mempertahankan eksistensinya melalui simbol Batang 

Garing ini sebagai identitas sosialnya. 

Namun demikian, makna simbol yang penuh makna dari masyarakat Dayak Ngaju 

itu sendiri, tidak lagi menjadi cara pandang sebagian masyarakat Dayak terhadap identitas 

mereka. Kaum pemuda lebih menjadikan simbol Batang Garing tersebut dalam makna 

estetis saja, misalnya dengan menjadikan tatto atau hiasan dinding. Sebenarnya simbol ini 

sudah banyak dipakai di dalam tampilan ke daerahan Kalimantan Tengah sepertinya 

lambang sekolah, lambang organisasi, dan ukiran rumah adat. Namun kembali lagi masih 

ada saja masyarakat yang mengabaikan itu dan mengganggapnya hal yang biasa saja, 

kerena sering terlihat. 

Penelitian tentang Batang Garing sebelumnya pernah ditulis dalam karya ilmiah 

oleh Taya Paembonan yang berjudul “Batang Garing”.
7
 Dalam buku ini ia membahas 

tentang pembangunan pendidikan kebudayaan Kalimantan Tengah. Ia menjelaskan tentang 

Batang Garing dan filosofi di dalamnya. Namun, ia tidak menjelaskan sejarah dan makna 

sosial simbol Batang Garing.
8
 Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada pada 
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sejarah Batang Garing sehingga menjadi sebuah simbol, kemudian mencari makna yang 

terkandung di dalam simbol itu bagi masyarakat Dayak Ngaju. 

Peneletian ini adalah upaya mencari kembali makna simbol Batang Garing karena 

bagaimanapun itu adalah identitas asli dari masyarakat Kalimantan Tengah. Sangat 

disayangkan realitas masyarakat yang teralienasi dari identitas asli mereka akibat 

globalisasi tren budaya. Diharapakan penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat Kalimantan Tengah untuk menguatkan identitas mereka dari serangan budaya 

luar yang meruntuhkan sendi-sendi kesadaran kultur mereka.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tersebut, maka dapat penulis merumuskan 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana proses Batang Garing 

menjadi simbol bagi masyarakat Dayak Ngaju dan bagaimana makna Batang Garing bagi 

masyarakat Dayak Ngaju? 

C. Tujuan Penulisan 

Dengan merujuk pada masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjawab beberapa persoalan yakni untuk menggambarkan proses 

Batang Garing sebagai simbol Dayak Ngaju, serta meggambarkan makna Batang Garing 

dalam pemahaman masyarakat dayak Ngaju.  

 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu cara, prosedur, dan alat ukur untuk 

memandu dalam melakukan proses penelitian. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk 

mencari penjelasan dan jawaban terhadap suatu permasalahan serta alternatif bagi 

kemungkinan yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Dalam metode penelitian 
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ini, penulis menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan lokasi serta waktu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.   

 

1. Pendekatan Yang Digunakan 

 Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif yaitu sumber data yang digunakan tidak hanya pendapat yang 

disampaikan oleh seorang (melalui wawancara), tetapi dapat pula dari sumber-sumber 

tertulis yang diinterpretasikan.
9
 Penelitian kualitatif juga efektif untuk mengkaji nuansa 

dari sikap dan perilaku dan proses-proses sosial. Yang menjadi beberapa topik/tipe 

penelitian kualitatif, diantaranya: makna (meanings), pola-pola perilaku yang khusus 

(practices), suatu peristiwa (episode). Penelitian kualitatif juga memberi titik tekan pada 

makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.
10

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam melakukan pengkajian 

mengenai simbol Batang Garing, jenis penelitian yang dipakai adalah Deskriftif Naratif. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data Primer adalah hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari wawancara mendalam. 

Para informan yang diwawancarai adalah orang-orang yang telah ditentukan dan diketahui 

memiliki pengetahuan dan infomasi tentang simbol Batang Garing di kalangan masyarakat 

Dayak Ngaju. Para informan ini bisa terdiri dari Damang (kepala adat Dayak Ngaju), 

pemerintah, dan orang-orang yang mengetahui tentang simbol Batang Garing. Data 

sekunder yaitu data hasil dari penelitian pustaka yang dilakukan dengan pembacaan 
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intensif atas makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan buku-buku yang menulis atau ada 

hubungannya dengan simbol Batang Garing. 

 

3. Pengambilan Data 

3.1. Wawancara  

 Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data/keterangan kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dan 

pendirian-pendirian mereka
11

 dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara 

dengan cara tanya-jawab yang berdasarkan pada pedoman wawancara yang sifatnya 

terbuka. 

3.2. Analisa Data  

 Pemilihan analisis data dalam metode penelitian ditentukan oleh tipe penelitian 

yang digunakan dengan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Metode penelitian 

analisis dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh dari lapangan, kemudian setelah 

mendapatkan data primer dan sekunder untuk mendukungnya, maka penulis akan 

melakukan analisis data untuk mengkategorikan dan mengelompokkan.
12

 Yang menjadi 

prosedur analisis, terdiri dari atas lima cara, yaitu mengorganisir data, menghubungkan 

kategori, bentuk, dan tema, menguji hipotesa yang berlawanan dengan data, mencari 

penjelasan alternatif dari data, dan menulis laporan. 

 

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah kota Palangka Raya, 

Kalimantan Tengah. Pemilihan tempat ini dengan alasan banyak didiami oleh masyarakat 

Dayak Ngaju. 
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5. Unit Amatan dan Unit Analisa 

5.1 unit amatan 

 Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 

rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu analisis.
13

 Yang menjadi unit 

amatan dalam penelitian ini adalah masyarakat Dayak Ngaju. 

5.2 unit analisa 

 Unit analisa adalah unit yang akan diteliti atau dianalisa.
14

 Dalam penelitian ini 

yang akan menjadi unit analisa adalah simbol Batang Garing. 

  

6. Waktu penelitian 

 Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini kurang 

lebih 3 bulan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pendahuluan, Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan memuat mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, signifikasi 

penulisan, metode penulisan dan kerangka penulisan, BAB I: Pendahuluan yang mencakup 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Metode Penelitian, BAB II: Bab ini 

akan memaparkan mengenai landasan teori dalam mengkaji simbol Batang Garing, BAB 

III: Bab ini akan memaparkan mengenai masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah 

dan bagaimana proses munculnya Simbol Batang Garing, BAB IV: Analisa, dan BAB V: 

Penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. 
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