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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu 

dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, tentunya interaksi serta komunikasi 

sangatlah penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Komunikasi dapat 

membantu melancarkan interaksi antara individu yang satu dengan individu 

yang lain dengan tujuan agar pesan  yang ingin disampaikan dapat 

tersampaikan dengan baik. Akan tetapi tanpa dipungkiri bahwa sering kali 

pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi dan interaksi ini tidak selalu 

disampaikan ataupun diterima dengan baik sehingga terjadilah konflik. 

Konflik yang terjadi dapat merusak komunikasi serta interaksi individu dengan 

sesama sebagai makhluk sosial. 

Dalam memperbaiki interaksi yang rusak perlu ada penyelesaian 

konflik terlebih dahulu. Hal penting dalam penyelesaian konflik antar sesama 

adalah adanya pemaafaan antar individu agar komunikasi serta interaksi 

kembali terjalin dengan baik. Hal ini yang diungkapkan Fincham et al, (2004) 

bahwa pemaafan merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya 

konflik, pemaafan memberikan implikasi yang besar dalam hubungan jangka 

pendek dan jangka panjang. Pemaafan sendiri merupakan kesediaan individu 

untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari hubungan 

interpersonal serta kembali menumbuh-kembangkan perasaan, pikiran serta 

hubungan yang positif dengan individu yang telah melakukan perbuatan yang 

tidak menyenangkan (Nashori, 2014).  

Ada dua aspek penting dalam pemaafan menurut Baumeister et al., 

(1998) yaitu dimensi intrapersonal dan dimensi interpersonal. Pemaafan yang 

utuh mensyaratkan dua dimensi tersebut. Pemaafan yang semu hanya sebatas 
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pada dimensi interpersonal yang ditandai dengan menyatakan memberi maaf 

secara verbal terhadap orang yang menyakiti tetapi masih menyimpan dendam. 

Memaafkan tidak hanya berdampak baik pada sebuah hubungan interpersonal 

saja melainkan juga berdampak baik bagi individu itu sendiri. Hal ini 

disebabkan karena ketika individu tidak mampu memaafkan maka individu 

tersebut bisa memiliki gejala tekanan darah tinggi, stres, kemarahan mudah 

terpicu, tekanan jantung meninggi, menunjukkan gejala depresi, menunjukkan 

gejala kecemasan, merasa nyeri akut pada tubuh, hubungan dengan orang lain 

kurang akrab, sukar menjalin persahabatan, merasa diri hampa, dan tendensi 

pelarian pada minuman beralkohol dan obat-obatan (Gani, 2010). Dengan 

demikian pentingnya pemaafan dalam sebuah penyelesaian konflik antar 

individu. Selesainya suatu konflik biasanya ditandai dengan adanya saling 

menerima dan memaafkan baik pada peristiwa, pelaku dan kondisi 

(Kusprayogi & Nashori, 2017). Jadi bukti terselesaikannya suatu konflik antar 

sesama adalah ketika kedua belah pihak telah mampu untuk saling memaafkan 

satu dengan yang lain dan mampu menerima kondisi saat ini. 

Setiap individu memiliki caranya masing-masing dalam menyelesaikan 

konfliknya  dengan sesama. Cara tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh 

individu itu sendiri melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga, masyarakat, budaya 

dan sebagainya. Lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan setiap 

individu termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk berdamai dan 

kembali memperbaiki interaksi sebelumnya yang rusak. Suku Timor Dawan 

merupakan salah suku yang ada di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada 

salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku ini dalam 

menyelesaikan masalah. Tradisi tersebut biasa disebut naketi. Naketi berasal 

dari bahasa Dawan yang secara konseptual berarti memulihkan kembali relasi 
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dan tindakan yang salah di masa lalu yakni dengan mencari tahu hal-hal yang 

mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah (Kolimon, 2015). Suku Dawan 

memiliki pemahaman bahwa setiap masalah yang terjadi pada individu atau 

suatu kelompok seperti keluarga maupun masyarakat diakibatkan karena 

kesalahan sebelumnya yang belum diselesaikan. Kesalahan-kesalahan tersebut 

biasanya berkaitan dengan individu itu sendiri, hubungan individu dengan 

sesama maupun hubungan individu dengan Tuhan. Dengan demikian perlu 

dilakukan naketi agar mencari tahu akar dari masalah tersebut dan 

menyelesaikannya.  

Naketi dapat dilakukan sebelum atau setelah terjadi suatu masalah. 

Tujuan dilakukannya naketi sebelum terjadi masalah yaitu agar mencegah 

terjadinya masalah kedepannya dan tujuan naketi dilakukan setelah terjadinya 

masalah yaitu agar mencari tau akar dari permasalahan tersebut dan 

menyelesaikannya. Naketi hanya bisa dilakukan atau dipimpin oleh orang-

orang tertentu saja. Tradisi ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan 

setiap individu yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian setiap 

individu menyampaikan isi hatinya seperti pengakuan atas kesalahan atau 

unek-unek yang disimpan dalam hati selama ini. Dalam proses ini  setiap 

individu harus terbuka dan saling menerima serta memaafkan satu sama lain. 

Suku Dawan meyakini bahwa dengan mengakui kesalahan dan kembali 

memperbaiki relasi dengan sesama maupun Tuhan maka masalah yang sedang 

dihadapi tersebut telah ditemukan solusinya.  

Tradisi naketi ini tentu sangat mempengaruhi setiap individu yang ada 

dalam suku Timor Dawan dalam menyelesaikan konflik antar sesama. 

Masyarakat suku Timor Dawan sekarang tidak hanya terdiri dari masyarakat 

asli suku Dawan melainkan telah terjadi kawin campur antar suku, agama dan 

sebagainya. Berbagai macam suku yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti 
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Rote, Alor, Sumba, Sabu, Flores, Helong bahkan suku Timor Dawan 

berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini tentu sangat berpotensi 

untuk terjadinya kawin campur antar suku. Perkawinan campuran antar suku 

tentu menyatukan dua suku yang berbeda. Hal ini disebabkan karena 

perkawinan tersebut terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang 

budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup 

yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga 

(Sukatno & Lubis, 2019). Berbagai macam perbedaan latar belakang tersebut 

tentunya sangat mempengaruhi cara individu dalam menyelesaikan konflik 

dengan sesama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran 

antara suku Timor Dawan dengan suku lainnya tentu membutuhkan proses 

dalam menyesuaikan diri dengan tradisi naketi khususnya dalam  hal 

penyelesaian konflik dalam keluarga. 

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji mengenai tradisi naketi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kolimon, (2015) terkait para pelaku tragedi ’65 

di Timor Barat yang mencari penyembuhan. Praktik naketi ini juga yang 

dipakai para pelaku untuk menyembuhkan batin mereka karena rasa bersalah 

terhadap korban dan juga keluarga korban.  Iswanto et al, (2019) mengkaji 

naketi sebagai upacara tradisional yang biasa dilakukan oleh salah satu suku 

yang ada di daratan Timor yaitu Suku Boti. Upacara naketi ini dilakukan ketika 

mengalami masalah-masalah seperti hasil panen tidak memuaskan, pasangan 

suami istri yang belum juga mendapat keturunan atau ketika seorang ibu 

mengalami kesulitan saat melahirkan. Upacara ini dilakukan agar setiap 

individu mengakui dosa atau kesalahan yang mungkin menyebabkan 

terjadinya masalah-masalah tersebut. Penelitian yang sama dilakukan oleh Tira 

(2019), naketi  dikaji sebagai salah satu cara pengambilan keputusan berbasis 

budaya. Ketika calon ibu akan melahirkan harus melakukan naketi terlebih 
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dahulu. Naketi semacam pengakuan kepada suami dan orang tua atau kerabat 

suami. Tindakan tersebut dianggap dapat membuka penghalang atau 

memperlebar jalan bagi kedatangan bayi sehingga ibu tidak menderita sakit 

yang berkepanjangan saat melahirkan.  

Dari beberapa studi di atas diketahui bahwa belum ada penelitian yang 

mengkaji naketi sebagai sarana pemaafan khususnya pada perkawinan 

campuran suku Timor Dawan khususnya dari perspektif psikologi pemaafan. 

Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian terkait naketi sebagai 

sarana pemaafan dalam perkawinan campuran suku Timor Dawan dikaji dari 

perspektif psikologi pemaafan. Penelitian dilakukan di desa Haumeni Ana, 

kabupaten Timor Tengah Utara, propinsi Nusa Tenggara Timur.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: bagaimana naketi sebagai sarana pemaafan dalam 

perkawinan campuran suku Timor Dawan dikaji dari perspektif psikologi 

pemaafan yang terdiri dari dimensi intrapsikis dan dimensi interpersonal? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji kasus naketi sebagai 

sarana pemaafan dalam perkawinan campuran suku Timor Dawan dari 

perspektif psikologi pemaafan yang terdiri dari dimensi dimensi intrapsikis 

dan dimensi interpersonal. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberi sumbangan pengetahuan, tidak saja di bidang psikologi tetapi juga 

dalam dinamika kearifan lokal, khususnya bagi perkawinan campuran suku 

Timor Dawan terkait naketi dalam kaitannya dengan pemaafan. 

 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah masukkan bagi 

pemerintah agar menggunakan tradisi naketi sebagai sarana dalam 

bermusyawara dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat suku Dawan. 

Gereja juga dapat melihat naketi sebagai suatu tradisi yang baik untuk diterima 

dan diterapkan saat menyelesaikan masalah dalam kehidupan berjemaat. 

Masyarakat Dawan dan keluarga harus tetap melestarikan tradisi naketi dengan 

selalu melakukannya dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat 

agar tetap terjaga kerukunan serta kedamaian dalam hidup bersosial. 




