
1 
 

BAB I 

Pendahuluan  

I. Latar Belakang 

Tesis ini menjelaskan tentang perubahan identitas kultur yang terkandung dalam 

“Trap-trap” di desa Booi kecamatan Saparua, Maluku Tengah.Booi merupakan salah satu 

Negeri (desa) yang berada di ujung Selatan dari pulau Saparua. Negeri Booi merupakan salah 

satu dari negeri- negeri adat yang ada di pulau Saparua. Di Maluku desa dinamakan negeri 

dan dikepalai oleh seorang Raja.
1
 Negeri (desa) ini memiliki suatu keunikan yang begitu 

terkenal dengan trap-trap. Trap-trap adalah undak-undak.
2
 Trap-trap merupakan warisan 

budaya dari leluhur yang harus dilestarikan oleh setiap generasi yang ada di Negeri Booi dari 

dulu hingga sekarang. Trap-trap sudah ada sejak Maluku di jajah oleh bangsa belanda. Trap-

trap di negeri Booi dibangun atas kerjasama antara pemerintah Belanda dan masyrakat Booi 

pada waktu itu. Booi merupakan salah negeri yang memiliki identitas etnik kultural yang 

terkandung dalam trap-trap. Identitas ini sendiri dibangun melalui simbol trap-trap. selain itu, 

keberadaannya yang sudah ada sejak negeri Booi dibangun menjadikan trap-trap menjadi 

suatu identitas dimana mereka dikenal oleh masyarakat luar.  

Menurut Titaley, dalam kenyataanya bangsa Indonesia ini memiliki dua identitas 

sebagai jati dirinya yaitu identitas nasional dan identitas etnik. Dua identitas ini menjadi jati 

diri bangsa Indonesia karena keduanya saling menguatkan.
3
 Hal ini menjadi menarik karena 

bangsa Indonesia terbentuk oleh karena perbedaan dari budaya, bahasa serta agama yang 

ingin menyatukan diri menjadi sebuah bangsa. Dengan kenyataan yang demikian tidak bisa 

kita pungkiri bahwa bangsa Indonesia kaya akan keberagaman budaya serta adat istiadat yang 

masih di pegang hingga saat ini.  
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Menurut suprihardi, Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat desa 

yang masih dalam tahap perkembangan untuk menjadi masyarakat yang maju. Salah satu ciri 

masyarakat desa adalah keeratan dan kepatuhan mereka terhadap adat-istiadat 

masyarakatnya. Mereka adalah masyarakat yang terkait oleh kebiasaan-kebiasaan tradisinya. 

Keterikatan mereka terhadap tradisi dan adat menyebabkan mereka cukup tangguh untuk 

tetap memegang teguh apa kata nenek moyang mereka, dan apa yang diterima sebagai 

kebenaran oleh masyarakatnya. Itulah sebabnya masyarakat desa menjadi sebuah masyarakat 

sepanjang perkembangan sejarah diakui memiliki daya tahan dan daya tangkal terhadap 

tantangan dan datangnya nilai-nilai baru serta asing dari luar masyarakatnya.
4
Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa masyarakat Booi merupakan kategori masyarakat desa yang 

memegang teguh identitas etnik mereka sebagai bagian kepatuhan mereka dalam memegang 

adat istiadat. Identitas ini yang menjadikan masyarakat lambat dalam menerima nilai-nilai 

baru yang di bawah dari luar.  

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan sudah terjadi perubahan terhadap 

bentuk trap-trap yang dianggap sebagai identitas kultural masyarakat Booi dan hal tersebut 

dianggap menghilangkan identitas mereka.
5
Menurut Jenkins, identitas adalah bagaimana cara 

kita mengenal diri kita sendiri serta bagaimana orang lain mengenal kita.
6
 Identitas  tidak 

hanya dibentuk namun juga mengalami proses adapatasi yang bersifat dialektika. Peter 

L.Berger dan Thomas Luckman menambahkan bahwa  identitas  dibentuk oleh proses sosial; 

identitas dibentuk, diubah, dan disesuaikan oleh hubungan-hubungan sosial.
7
 Itu artinya 

melalui identitas sosial dibentuk bahkan mengalami perubahan struktur ketika berinteraksi 

sosial  dengan dunia luar atau lingkungan sosial. Dalam konstruksi sosial, identitas lahir 
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sebagai hasil konstruksi yang berulang-ulang oleh karena pengaruh perubahan yang terkait 

dengan dimensi perubahan sosial, politik  dan kebudayaan yang melingkupinya.  

Perkembangan seringkali mengakibatkan suatu perubahan bahkan kadangkala 

perombakan atas apa yang ada sebelumnya. Dalam kondisi yang demikian sering terjadi 

konflik dan pertentangan pendapat antar sesama masyarakat. Perubahan terjadi dalam 

masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku 

organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan 

dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut berjalan 

dengan sangat cepat dan terikat oleh tempat dan waktu. Menurut William F. Ogburn 

perubahan terjadi oleh karena kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya 

perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis atau biologis 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.
8
 

Hal yang sama pun terjadi di Negeri Booi, oleh karena modernisasi yang terjadi di mana-

mana memaksa masyarakat untuk ikut berubah seiring dengan perubahan tersebut.
9
 Bagi 

sebagian besar masyarakat Booi trap-trap/undak-undak tidak di pandang dari segi bentuk 

fisiknya namun lebih pada suatu nilai warisan budaya dari leluhur.
10

 Sistem budaya yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai yang telah di bangun 

nya sendiri. Berbagai bentuk nilai-nilai budaya tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan 

masyarakat.  

Nilai dipandang sebagai sesuatu yang berlaku, sesuatu yang mengikat atau 

menghimbau.  Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penelitian dan akibatnya sering 
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akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang.
11

 Karena nilai-nilai budaya itu merupakan 

konsep-konsep yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat 

mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga 

dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan 

masyarakatnya.
12

 Secara universal sedikitnya ada lima hal dari sistem  nilai, yaitu: (1) soal 

makna hidup manusia, (2) soal makna pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia, (3) 

persepsi manusia mengenai waktu, (4) soal manusia dengan alam sekitarnya, (5) soal manusia 

dengan sesamanya.
13

Berhubungan dengan nilai-nilai tersebut maka trap-trap juga 

mengandung nilai bersama yang menjadi pedoman bagi orang Booi yaitu nilai-nilai budaya 

(pandangan hidup), nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai pengabdian serta nilai 

estetika. Berkaitan dengan nilai-nilai tersebut maka seiring berkembangnya zaman terjadi 

suatu perubahan besar terhadap trap-trap. Dan hal ini menganggu sistem nilai yang 

terkandung dalam trap-trap. 

Tetapi jika kita melihat konstruksi negeri yang berbukit dan berundak-undak maka 

menjadi sulit untuk transportasi masuk ke dalam pemukiman. Dengan berkembangnya arus 

modernisasi serta melihat kondisi di negeri Booi, maka pemerintah negeri (Raja) mengambil 

suatu kebijakan untuk menata kembali konstruksi negeri yang berbukit menjadi rata dan di 

ganti dengan jalan aspal. Tujuannya agar arus transportasi bisa masuk ke dalam negeri 

sehingga membantu masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Perubahan ini juga dilandasi 

oleh pemikiran bahwa jika trap-trap ini tetap ada, maka akan memperlambat aktivitas karena 

mereka harus menempuh begitu banyak anak tangga. Walaupun hal ini sempat diakui oleh 

masyarakat karena mereka sudah terbiasa dari dulu dengan trap-trap. Namun dengan 
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demikian hal ini cukup membantu aktivitas keseharian mereka yang berprofesi sebagai 

penjual di pasar dan pekerja bangunan oleh karena lebih mempermudah aktifitas mereka.
14

 

Dengan melihat masalah yang di paparkan, penulis melihat bahwa trap-trap yang 

merupakan identitas masyarakat Booi telah mengalami perubahan identitas kultur oleh 

adanya arus modernisasi sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengalami 

perubahan makna. Dengan menggantikan trap-trap dengan jalan aspal maka sistem nilai yang 

adalah pedoman hidup yang dianut oleh sebagaian besar warga masyarakat akan punah oleh 

karena perubahan tersebut.
15

 Sehingga menurut peneliti hal ini perlu di teliti kembali guna 

memberikan sebuah kontribusi bagi masyarakat Booi terlebih khususnya, generasi sekarang 

dalam mempertahankan nilai warisan budaya yang sudah ada sejak dulu masa kini hingga 

masa yang akan datang.  Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah ini adalah 

teori perubahan sosial dan identitas. Perubahan sosial yang dimaksud mengacu pada situasi 

atau keadaan bahwa perubahan yang dimaksudkan membawa konsekuensi tertentu yang 

dianggap atau dinilai penting terhadap struktur sosial secara lebih luas. 

 Dengan pemahaman seperti ini lah maka permasalahan perubahan sosial pada intinya 

bukanlah terutama permasalahan „ada atau tidak ada‟ tetapi lebih penting adalah seberapa 

jauh perubahan sosial itu terjadi, bagaimana arahnya dan tentu saja pada akhirnya, apa 

konsekuensi dan hasilnya terhadap perkembangan struktur sosial yang ada.
16

 Sedangkan teori 

identitas lebih mengarah kepada konstruksi makna secara karena identitas yang berbeda 

memberikan indikasi dengan orang seperti apa seseorang berhubungan, dan karena itu 

bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan mereka. Identitas juga merupakan klasifikasi 

multi-dimensi atau pemetaan dunia manusia dimana kita ada di dalamnya, baik sebagai 
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individu atau sebagai kelompok.
17

 Dengan demikian penelitian ini mau di arahkan untuk 

melihat sejauh mana dampak dihilangkannya trap-trap terhadap identitas masyarakat negeri 

Booi.  

 

I. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apa makna Trap-trap bagi kehidupan sosial masyarakat Negeri Booi? 

2. Apa dampak dihilangkannya trap-trap bagi identitas masyarakat negeri Booi? 

 

II. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis makna Trap-trap dalam kehidupan sosial 

masyarakat Negeri Booi. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak perubahan sosial (trap-trap) bagi 

identitas masyarakat negeri Booi. 

 

III.Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

nilai akademis dalam pengembangan ilmu bagi Fakultas Teologi Universitas Kristen 

Satya Wacana serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat di 

Negeri Booi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

terhadap pemahaman masyarakat Maluku secara khusus Negeri Booi dan gereja 

dalam hal ini GPM tentang pentingnya makna dari trap-trap sebagai suatu identitas 

budaya yang patut di jaga dna di lestarikan 
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IV. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis 

jabarkan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang.
18

 Metode deskriptif analitis digunakan karena penelitian ini 

bermaksud untuk menganalisa makna trap-trap sebagai identitas masyarakat negeri 

Booi. Maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.
19

 

Metode ini digunakan agar memahami masalah yang sedang terjadi di masyarakat 

Negeri Booi.  

V. Metode pengumpulan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penulisan ini adalah 

metode observasi, wawancara ,kuisioner dan studi pustaka.  

A. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian. Observasi dilakukan dengan cara penulis hanya sebagai partisipan 

sepanjang yang dibutuhkan dalam penelitiannya.
20

 Dalam observasi dilakukan 

wawancara singkat yang akan memperkaya dan memeprlancar proses 

observasi.  
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B. Wawancara. 

Adapun wawancara dalam penelitian ini adapun wawancara bebas 

terstruktur metode dengan pertanyaan pokok yang telah disediakan dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis, kemudian penulis 

mengembangkan beberapa pertanyaan lain yang dianggap relevan engan 

masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dari hasil wawancara juga terdapat 

data sekunder.
21

 Wawancara dilakukan dalam dua tahap. Pertama, kepada 

generasi tua yang diwakili oleh orang-orang tua, kapitang yang adalah pejabat 

adat yang dulunya adalah panglima perang dan tuan tanah yang adalah ahli 

adat mengenai hukum adat tanah. Kedua, kepada generasi muda yang diwakili 

oleh Raja sebagai pemimpin Negeri, serta beberapa anak muda di Desa Booi.
22

 

Harus diakui bahwa metode ini sedikit mengalami kelemahan saat penulis 

mencoba melakukan penelitian. Karena dalam penelitian tersebut kendala 

yang dialami penulis adalah waktu yang dimiliki oleh informan begitu terbatas 

sehingga wawancara dilakukan seadanya saja 

C. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data lainnya yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

studipustaka.Melalui studi pustaka, penulis mengumpulkan data dari buku - 

buku, jurnal maupun laporan-laporan penelitian terdahulu yang berkaitan serta 

dapat membantu menyusun landasan teori sebagai tolak ukur dalam 

menganalisis data lapangan sehingga dapat menjawab persoalan pada rumusan 

masalah penelitian.
23
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VI. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu ± 2 minggu 

di  Desa Booi, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. 

 

VII. Garis Besar Penelitian  

Penulisan ini disistematika dalam 5 bagian: Bagian pertama berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

lokasi penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika 

penelitian. Bagian kedua penulis memaparkan teori perubahan sosial dan teori 

identitas yang digunakan untuk menganalisis masalah. Bagian ketiga berisi hasil 

penelitian yang di dalamnya berisi gambaran umum pulau Saparua (Desa 

Booi),Trap-trap sebagai identitas orang Booi dan dampak perubahan trap-trap bagi 

orang Booi.Bagian keempa tberisi analisa hasil tentang dampak perubahan sosial 

bagi masyarakat negeri Booi. Bagian kelima berisi kesimpulan dan saran. 
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