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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan paham atau aliran animisme dan dinamisme ini tidak terlepas

dari sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Hindu

dan Budha telah hadir lebih awal dalam peradaban nusantara. Masyarakat kita

telah mengenal kedua agama budaya daripada agama Islam. Namun, sebelumnya

ada periode khusus yang berbeda dengan zaman Hindu-Budha. Masa itu adalah

masa pra-sejarah. Zaman ini disebut sebagai zaman yang belum mengenal tulisan.

Pada saat itu, masyarakat sekitar hanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat

komunikasi.

Di zaman itulah, masyarakat belum mengenal agama. Mereka belum

mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan

hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan

mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitif

mereka tentang animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme dan dinamisme

telah tumbuh dan berkembang pesat di sekitar lingkungan mereka. Dari

kepercayaan inilah, mereka membangun sebuah masyarakat. Mereka mengangkat

seorang kepala adat sebagai pemimpin. Baik pemimpin kemasyarakatan ataupun

pemimpin dalam proses-proses ritual.

Kepercayaan animisme dan dinamisme itu didapat dari pengaruh bangsa

lain yang telah menjalin interaksi dengan mereka. Ada yang mengatakan bahwa

paham ini berasal dari ajaran Taonisme yang lahir di kawasan Tiongkok. Ada juga
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yang mengatakan bahwa ia lahir dari ajaran bangsa Aria. Yang pasti, saat itu

masyarakat awal Indonesia sudah mengenal istilah dewa, roh jahat dan roh baik,

dan kesaktian atau kekuatan luar biasa. Misalnya, mereka sudah percaya pada

kekuatan matahari dan bulan atau disebut dengan kepercayaan pada

Adityachandra.

Tidak hanya itu, masyarakat awal Indonesia juga sudah mengenal tentang

bagaimana cara menghormati orang yang sudah mati. Kepercayaan bahwa

manusia yang hidup masih bisa menjalin komunikasi dengan para leluhur mereka

yang sudah mati. Untuk itulah, mereka melakukan ritual-ritual tertentu dalam

rangka menghormati arwah para leluhur dan menjauhkan diri dari roh jahat.

Setiap benda yang dianggap ajaib atau mengesankan, maka mereka akan

menganggapnya sebagai benda yang memiliki kesaktian. Matahari dipercaya

sebagai dewa, bulan diyakini sebagai dewi, langit dianggap sebagai kerajaan,

bumi beserta segala isinya disebut sebagai pelindung atau pengawal manusia.1

Jika ditelusuri, kepercayaan semacam ini tidak hanya berkembang di

Indonesia. Di Jepang atau Cina misalnya, masih banyak masyarakat setempat

yang menganut paham animisme dan dinamisme. Begitupun dengan masyarakat

India. Bahkan, sebagian masyarakat Eropa dan Asia Barat pun masih percaya

pada animisme dan dinamisme. Warga Jepang masih menganut paham Shinto.

Mereka sangat menghormati matahari. Masyarakat Cina menganut Konghucu,

mereka menyembah para dewa langit dan bumi. Yang dan Ying disebut-sebut

sebagai Tuhan. Di India, setiap binatang tertentu seperti sapi memiliki kekuatan.

1 http://kangmas.blogspot.in/animisme-dan-dinamimse.html. Diakses pada 6 April 2015
pukul 17.14
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Sapi adalah binatang suci bagi masyarakat India, bahkan pemerintah setempat

melarang penyembelihan sapi.

Di kawasan Jazirah Arab, sebagian masyarakat masih percaya pada

kekuatan sungai Nil atau kesaktian padang Sahara. Fir’aun masih diyakini sebagi

sosok yang masih memiliki kekuatan walaupun jasadnya telah rusak. Bahkan di

Eropa, kepercayaan terhadap dewa-dewa Yunani atau roh-roh jahat seperti vampir

dan zhombie, masih ramai diyakini oleh mereka. Dari semua penelusuran ini

dapat disimpulkan bahwa lahirnya kepercayaan animisme dan dinamisme di

Indonesia adalah berasal dari pengaruh bangsa lain. 2Perjalanan waktu yang

mengandaikan berbedanya tempat, latar belakang budaya serta sosial masyrakat

dan melahirkan perbedaan yang cukup beragam secara tidak langsung

menyebabkan keragaman agama yang sampai saat ini masih ada yang survive dan

ada yang tenggelam. Tradisi merupakan suatu kebiasaan baik dari nenek moyang

terdahulu yang menjadi  kepercayaan  kemudian  diwariskan  secara  turun

temurun. Tradisi  bisa  berubah  sesuai  perubahan  pola  pikir masyarakat  di

zaman modern.

Pada zaman modern ini, masih banyak masyarakat yang tidak bisa

meninggalkan sebuah kebudayaan yang terbawa dari nenek moyang. Kadang

sebuah kebudayaan itu sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan

seseorang tentang suatu hal yang di anggapnya keramat dan wajib untuk

dilakukan. Kepercayaan itu ada ketika seseorang yakin akan suatu hal, entah

itu hal yang disakralkan atau tidak. Selain perkembangan peradaban,

2 Dhanu Priyo Prabowo, Pengaruh Islam, (Jogjakarta: Penerbit Narasi, 2003), h. 24
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perkembangan kepercayaan atau keyakinan dalam ranah spiritual juga tidak bisa

terpisahkan sebagai roh dari sekian perubahan. Kepercayaan ini juga berjalan

seiring perkembangan pola pikir manusia. Dan semakin maju manusia, maka

semakin sedikit Tuhan-Tuhan yang dipercayainya sebagai jawaban dari

kelemahannya. Dalam sejarahnya banyak ditemukan berbagai kepercayaan sesuai

kebutuhan dalam perkembangan manusia.

Berawal dari banyak Tuhan dalam menerangkan ketidak mampuan dan

kebodohan sampai pada kepercayaan akan satu Tuhan yang mengungguli

segalanya. Animisme merupakan aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh

mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).3

Keberadaan roh dan kekuatan-kekuatan gaib dipandang sebagai Tuhan

yang dapat menolong ataupun sebaliknya dapat mencelakakan. Oleh karena itu,

W. Robertson Smith menyatakan bahwa upacara religi yang biasa dilakukan

masyarakat pada waktu itu berfungsi sebagai motivasi yang dimaksudkan tidak

saja untuk mencari kepuasan batiniah yang bersifat individual saja, tetapi juga

karena mereka menganggap melaksanakan upacara agama adalah bagian dari

kewajiban sosial.4

Adapun bentuk kepercayaan Animisme yang masi sangat menonjol di

Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara

masyarakat Kelurahan Labuan itu mempunyai anggapan bahwa suatu benda

memiliki kekuatan supranatural dalam bentuk roh. Roh ini bisa dipanggil dan

3 Putri Fitria, Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia, ( Bandung: Penerbit Nuansa
Cendekia, 2014), h. 15

4 Zainul Adzfar, Relasi Kuasa & Alam Gaib Islam-Jawa, ( Semarang: Lembaga
Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 31-34.
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diminta pertolongan pada saat diperlukan. Mereka percaya akan hal-hal yang gaib

atau kekuatan hebat. Kepercayaan terhadap bermacam-macam roh dan makhluk

halus yang menempati suatu tempat memunculkan kegiatan menghormati atau

memuja roh tersebut dengan cara memotong hewan kurban sebagai tumbal dan

memberi sesajen atau sersembahan setiap pergantian musim barat dengan musim

timur supaya tidak ada penyakit.

Sedangkan bentuk kepercayaan dinamisme yang masih menonjol adalah

terletak pada benda-benda konu yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib yang

dapat memberikan manfaat bagi orang yang menyimpannya dan tempat-tempat

yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib dan dipercaya dapat memberikan

manfaat bagi dirinya. Salah satu concohnya adalah piring peninggalan dianggap

memiliki kekutan ghaib yang dipercaya apabila makanan disimpan di dalamnya

makananya tidak akan basi/awet bahkan sampai berminggu-minggu, juga masi

mendatangi kuburan pada waktu-waktu tertentu untuk meminta-minta dan masi

percaya pada orang-orang pintar/dukun. Yang lebih ekstrimnya lagi jika orang

tersebut menyinpan benda-benda pusaka seperti keris. Keris ini dipercaya

memiliki kekuatan ghaib dengan syarat harus dirawat/dimandikan setiap malam

jum’at yang dijadikan sebagai penjaga rumah dapat menangkal kekutan sihir yang

akan mencelakakan dirinya, tetapi apabila tidak dirawat maka bisa mencelakakan

dirinya atau orang-orang disekitarnya.

Bentuk tradisi atau kebudayaan seperti inilah yang saat ini masih

berkembang dari dulu sampai sekarang. Entah pengaruh apa sampai cara berfikir

mereka dalam hal ini masyarakat Kelurahan Labuan masih seperti itu. Hal-hal
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tersebut di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang

kebudayaan animisme dan dinamisme di tempat tersebut. Penulis berkeinginan

meneliti “Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan

Dinamisme di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten

Buton Utara”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Animisme dan Dinamisme di

Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton

Utara?

2. Bagaimana pola pembinaan masyarakat menganut paham animisme dan

dinamisme di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham animisme dan

dinamisme di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Animisme

dan Dinamisme di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara.
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2. Untuk mengetahui pola pembinaan masyarakat menganut paham

animisme dan dinamisme di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba

Utara Kabupaten Buton Utara.

3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham

animisme dan dinamisme di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba

Utara Kabupaten Buton Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat

bagi semua kalangan masyarakat pada umumnya. Adapun berbaggai manfaat

yang di harapkan itu antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai gagasan baru dalam rangka  mengembangkan budaya masyarakat

yang memiliki hubungan erat dalam pola pembinaan terhadap kepercayaan

animisme dan dan dinamisme.

b. Sebagai khasanah keilmuan sekaligus referensi bagi mahasiswa calon

sarjana IAIN Kendari atau siapa saja yang berkepentingan.

c. Untuk memperkaya wawasan bagi tenaga kependidikan dalam proses Pola

Pembinaan masyarakat sekitar.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi

untuk mengambil kebijakan dalam rangka membantu pola pembinaan

masyarakat terhadap pemahaman animisme dan dinamisme.
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b. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam memupuk kesadaran masyarakat

agar membedakan mana yang benar dan salah terutama yang berkaitan

dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan

penelitian yang sejenis dan merupakan penglaman yang sangat berharga.

E. Defini Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul yang diangkat

dalam proposal ini perlu diberikan batasan tentang penggunaan istilah yang

terdapat dalam judul di atas.

1. Pola pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan

mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada dan dilakukan

secara berulang-ulang.

2. Animisme merupakan aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh

mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya). Dalam

pengertian sejarah agama, animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu

pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya

makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau

jasad. Makhluk spiritual tadi merupakan suatu unsur yang kemudian

membentuuk jiwa dan kepribadian yang tidak lagi dengan suatu jasad yang

membatasinya. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala

sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan manusia dalam mempertahankan hidup.

Bentuknya berupa pemujaan terhadap roh (sesuatu yang tidak tampak mata).
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Penganutnya percaya bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal menetap

di tempat-tempat tertentu. Arwah nenek moyang itu sendiri sering dimintai

tolong untuk urusan mereka.
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BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pola Pembinaan Masyarakat

1. Pengertian Pola Pembinaan

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) pola diartikan sebagai

model. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pembinaan sebagai

suatu pembangunan.1 Pola adalah standardisasi, pengulangan, organisasi atau arah

dari perilaku.2 Selain itu pola juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-

unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh

dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.3

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah

proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal

bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan

yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan

fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat

diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan
kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta
pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

1 Poerdarminta,WJS. Kamus Besar bahasa Indonesia, ( Jakarta: Rineka, 2006), h. 100
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1990),

h. 315
3 Suyono, Raja Barjah dan Putri Kalong, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 327


