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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
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Ketidaktercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi

kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran

pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi prsikis dan mental

seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat

membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.4

Pola pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan

menyempurnakan apa yang telah ada dan dilakukan secara berulang-ulang.

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu

keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.

Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan

maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai

dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola

kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan

ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan

hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang

pola kehidupannya.

2. Proses Terbentuknya Masyarakat

Proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya berlangsung

tanpa disadari yang diikuti oleh hampir sebagian besar anggota

masyarakat. Dorongan manusia untuk bermasyarakat antara lain :

4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2001). Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, (Semarang Toha Putra,
1973), h, 46
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1. Pemenuhan kebutuhan dasar biologis, seperti papan (tempat tinggal), sandang,

dan pangan yang penyelenggaraannya akan lebih mudah dilaksanakan dengan

kerja sama dari pada usaha perorangan.

2. Kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lain (bermasyarakat).

3. Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya.

4. Dengan memasyarakat kemungkinan untuk mempertahankan diri dalam

menghadapi kekuatan alam, binatang dan kelompok lain lebih besar.

5. Secara naluriah manusia mengembangkan keturunan melalui keluarga yang

merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil.

6. Manusia mempunyai kecenderungan sosial, yaitu seluruh tingkah laku yang

berkembang akibat interaksi sosial atau hubungan antar manusia. Dalam hidup

bermasyarakat, butuhan dasar kejiwaan ingintahu, meniru, dihargai, menyatakan

rasa haru dan keindahan, serta memuja tertampung dalam hubungan antar

manusia, baik antar individu maupun kelompok.

Istilah “masyarakat” kerap dipadankan dengan istilah “sosial”. Istilah

“masyarakat” sendiri pada mulanya berasal dari kata syarikat dalam bahasa Arab,

kemudian mengalami proses kebahasaan sedemikian rupa sehingga dalam bahasa

Indonesia menjadi kata “serikat” yang kurang-lebih berarti “kumpulan” atau

“kelompok yang saling berhubungan”. Sedang, istilah “sosial” berasal dari bahasa

Latin, socius yang berarti “kawan”.5 Perdebatan sekitar lahir dan terbentuknya

masyarakat telah berlangsung semenjak era Plato. Kala itu, Plato yang

berkeyakinan bahwa masyarakat terbentuk secara kodrati, berseberang-pandang

5 Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology, (New York: Oxford University
Press,1998), h. 628.
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dengan kaum sofis yang berargumen bahwa masyarakat merupakan bentukan

manusia. Dapatlah ditilik, pandangan Plato lebih bersifat metafisik dan

mengawang, sedang kaum sofis ilmiah-rasional. Dalam hal ini, kiranya

pembahasan mengenai sejarah terbentuknya masyarakat lebih dititikberatkan pada

pandangan kaum sofis mengingat sifatnya yang ilmiah-rasional.

Merujuk pada perspektif terbentuknya masyarakat melalui “manusia”

(antroposentris), ditemui bahwa pada mulanya individu yang berlainan jenis

bertemu satu sama lain, kemudian membentuk keluarga. Lambat laun, entitas

keluarga kian berkembang sehingga membentuk “keluarga besar” atau “suku”.

Pada tahapan berikutnya, suku kian berkembang dan terbentuklah “wangsa”.

Selanjutnya, wangsa-wangsa dengan ciri fisik dan kebudayaan yang sama

membentuk “bangsa”. Tahapan termutakhir dari proses tersebut adalah lahirnya

“negara-bangsa” sebagaimana kita temui saat ini.6

3. Deskripsi Mayarakat

Sejak tahap tertentu pada masa prasejarah manusia telah hidup dalam

kelompok, yang kemudian semakin berkembang dan semakin rumit penataannya

hingga membentuk masyarakat yang terdiri dari sejumlah golongan dan bahkan

strata. 7 Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa individu yang terintegrasi

menjadi suatu kesatuan. Sedangkan masyarakat majemuk adalah suatu

masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan kebudayaan yang berbeba-

6 http://www.google.co.id/definisi-ciri- masyarakat.html

7 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia Kajian Akeologi, seni, dan Sejarah, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010) ,  h. 63.
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beda yang melebur membentuk satu kesatuan yang mempunyai tujuan dan cita-

cita yang sama.

Dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial dan tanggung

jawabnya sebagai bagian dari masyarakat setiap individu dituntut untuk

berperilaku jujur, adil, sopan, peduli, disiplin, tanggung jawab dan mampu untuk

bekerjasama dengan baik serta selalu berusaha untuk mengedepankan

kepentingan bersama demi terciptanya suatu tatanan kehidupan yang serasi,

selaras dan seimbang sehingga tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Manusia merupakan bagian dari

masyarakat yang dituntut untuk selalu melakukan interaksi antara satu sama

lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Manusia

dalam menjalankan kehidupannya akan membentuk suatu ikatan terkecil yang

disebut keluarga. Keluarga berfungsi dalam hal pemenuhan kebutuhaan bio-

psiko-sosio manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Perkembangannya kumpulan dari beberapa keluarga akan membentuk suatu

masyarakat, yang akan tumbuh semakin luas menjadi suatu bangsa. Tata cara

kehidupan setiap masyrakat dibentuk berdasarkan perpaduan antara berbagai

sikap, cara berpikir, cara bergaul dan cara hidup dari tiap masing-masing individu

sesuai dengan kultur yang dipercaya dan diyakini oleh setiap individu.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu

dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan

pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia memberi reaksi dan melakukan

interaksi dengan lingkungannya. Setiap masyarakat pula mempunyai budayanya
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yang tersendiri yang terbentuk daripada hubungan rapat sesama anggotanya

semenjak masyarakat itu wujud Generasi yang menurunkannya ketika menerima

budaya tersebut telah mengubah suaikannya secocok dengan keadaan

persekitaran sosial dan fisikal semasa mereka.8

Begitu juga yang dilakukan oleh generasi yang menerima, yaitu anak-

anak mereka pun turut mengubah budaya yang mereka terima berasaskan situasi

sosial dan fizikal semasa mereka. Dengan cara inilah, sesuatu budaya terus

menerus diperturun, diubah suaikan dan dilestarikan sepanjang zaman.

Masyarakat: “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh

suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.9

Masyarakat dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah society yang

berasal dari bahasa latin socius yang berarti “kawan”. Sedangkan istilah

masyarakat berasal dari akar kata Bahasa Arab syaraka yang berarti “ikut serta,

berpatisipasi”. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang bergaul/saling

berinteraksi, namun tidak semua kumpulan manusia berarti masyarakat. Ada

sebuah ikatan yang membuat manusia menjadi satu-kesatuan untuk disebut

sebagai masyarakat, yakni pola tingkah laku. Sebuah pola tingkah laku yang

bersifat ajeg/tetap dan berkesinambungan/terus menerus.10

8 R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, (Yogyakarta: Kanisius,
1973),  h, 11.

9 http://kbbi.web.id/masyarakat

10 Hall, Stuart. “The Centrality of Culture; (‘Introduction and The Work of
Representation in Representations: Cultural Representations and Signifying Practices, 2010,)  h.
67
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Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah

sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu.

3. Syarat Terbentuknya Masyarakat

Kelompok sosial atau masyarakat terbentuk karena manusia-manusia

menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi

terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan

dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan ini menghasilka pola

pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

Suatu kelompok manusia akan disebut sebagai kelompok sosial jika

memenuhi persyaratan tertentu, inilah persyaratan-persyaratan menurut para ahli :

1. Menurut Soerjono Soekanto, suatu kelompok dikatakan sebagai kelompok

sosial jika memiliki atau memenuhi persyaratan berikut:

a) Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia bagian dari

kelompok tersebut.

b) Memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok

tergantung pada kesungguhan para anggotanya dalam melaksanakan

perannya.

c) Memiliki norma-norma yang mengatur hubungan diantara para anggotanya.

d) Memiliki kepentingan bersama.

e) Adanya interaksi dan komunikasi diantara anggotanya.11

11 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1990),
h. 315
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Untuk terbentuknya suatu masyarakat, paling sedikit harus terpenuhi tiga

unsur berikut:

1) Terdapat sekumpulan orang.
2) Berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam waktu yang relatif

lama.
3) Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu

menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan.12

B. Deskripsi Animisme Dan Dinamisme

1. Pengertian Animisme Dan Dinamisme

Animisme berasal dari bahasa latin. Asal katanya adalah “anima” yang
berarti “nyawa, nafas, atau roh. Animisme berarti kepercayaan kepada roh
yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).
Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda baik yang
bernyawa maupun yang tidak bernyawa mempunyai roh.13

Taylor menyebutkan istilah animisme untuk menyebut semua bentuk

kepercayaan dalam makhluk-makhluk berjiwa. Manifestasinya adalah Roh yang

Maha tinggi hingga pada roh halus yang tak terhitung banyaknya, roh leluhur, roh

dalam objek-objek alam.

Diantaranya berbagai macam roh yang dimaksud, yaitu :

1. Roh yang berhubungan dengan manusia, yakni jiwa-jiwa manusia sebagai

daya vital, roh leluhur, roh jahat dari orang-orang yang meninggal dalam

kondisi-kondisi tidak wajar.

2. Roh yang berhubungan dengan objek-objek alamiah bukan manusiawi, seperti

air terjun, batu yang menonjol ke permukaan bumi, pohon-pohon berbentuk

12 Poerdarminta,WJS. Kamus Besar bahasa Indonesia, ( Jakarta: Rineka, 2006), h. 100

13 Jirhanuddin, Perbandingan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h, 49
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aneh, roh dari tempat-tempat yang berbahaya, roh binatang, roh dari benda-

benda angkasa.

3. Roh yang berhubungan dengan kekuatan alam, seperti angin, kilat, banjir.

4. Roh yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, dewa-dewa, setan-

setan dan para malaikat.14

Animisme merupakan aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh

mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).15

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.16

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). 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.17

14 Ibid., h, 50
15 Putri Fitria, Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia, (Bandung: Penerbit Nuansa

Cendekia, 2014) , h.15.
16 Zakiah Daradjat dkk, Perbandingan Agama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h 24
17 Ibid., h. 42



19

Dalam Kamus Ilmiah Populer yang disusun Tim Pustaka Agung Harapan,
dinamisme diartikan sebagai kepercayaan primitif dimana semua benda
mempunyai kekuatan yang bersifat gaib.18

Dalam hal ini, manusia primitif, yang dalam Ensyclopedia of Religion and

Ethic (ERE) disebut sebagai noncivilized people cenderung mengkeramatkan

benda. Mereka beranggapan bahwa benda yang dapat arti dalam hidup dan

membantu mereka menyelesaikan pekerjaan sehari-hari memiliki daya. Ada

kekuatan dan sesuatu yang tersembunyi dibalik benda tersebut. Karena itulah

benda-benda tertentu kemudian dikeramatkan, dihormati dan pada

perkembangannya, benda (maupun pribadi di balik benda) tersebut dianggap

sebagai Tuhan.19

Menurut Tylor ada empat tahap proses yang dilalui animisme untuk bisa

diakui sebagai agama primitif. Tahap pertama, masyarakat primitif

mengkhayalkan adanya hantu jiwa (ghost-soul) orang mati yang mengunjungi

orang hidup. Hantu jiwa inilah yang mengganggu orang-orang yang masih hidup.

Tahap kedua, jiwa menampakkan diri. Tahap ketiga, timbul kepercayaan dalam

masyarakat tersebut bahwa segala sesuatu berjiwa. Tahap keempat, dari yang

berjiwa itu ada yang menonjol, seperti pohon besar atau batu yang aneh.

Akhirnya, yang paling menonjol dari kesemuanya itu disembah.

a) Benda-benda keramat

Yang dimaksud benda-benda keramat bagi orang primitif ialah benda yang

memiliki kekuatan luar biasa dan jarang ditemukan bandingnya sehingga bagi

18 Tim Pustaka Agung Harapan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya Pustaka Agung
Harapan,), h.103

19 James Hasting (ed), Ensyclopedia of Religion and Ethic, (New york: Charles Scribner’s
Sons vol. 1,1922),  h. 535
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mereka terkesan gaib, seperti logam mas, perak, besi dan lainnya. Dan untuk

menyatakan kekeramatannya, ada berbagai kriteria dengan masing-masing bagian

mempunyai kesaktiannya (makna) sendiri-sendiri. Misalnya ada kebiasaan di Goa

untuk menimbang sepotong rantai dari emas pada tiap-tiap tahun. Kalau beratnya

bertambah ada harapan baik bagi kerajaan. Sebaliknya jika berkurang maka

berarti malapetaka.

b) Binatang-binatang keramat

Pada kepercayaan bangsa primitif, terdapat suatu anggapan terhadap

beberapa jenis binatang yang keramat. Binatang-binatang ini dilarang diburu

kecuali pada waktu suci. Bahkan ada binatang yang dianggap dapat menurunkan

manusia. Pada umumnya binatang keramat ini dimiliki tiap-tiap klan dan sangat

dihormati. Selain itu, binatang ini dilarang dianiaya, diburu sewenang-wenang dan

dimakan dagingnya dengan sembarangan. Dan hanya dengan upacara-upacara

resmi saja diadakan penyembelihan hewan-hewan ini. Seperti buaya, harimau,

perkutut dan lainnya.

c) Orang-orang keramat

Dalam masyarakat primitif ada kepercayaan bahwa beberapa manusia ada

yang dianggap suci, bertuah, keramat dan sebagainya. 20 Mereka dihormati lebih

dari yang lainnya, baik karena keturunannya maupun karena ilmunya. Menurut

mereka, orang-orang tersebut memiliki kekuatan gaib. 21 Misalnya dalam

pewayangan. Kresna dan Rama dianggap penjelmaan Wisnu. Sehingga mereka

20 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),  h. 63.
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diyakini sakti, berhak memerintak kerajaan dan mendapat kedudukan tinggi dalam

masyarakat. Selain itu, dalam zaman sekarang ada kiai dalam masyarkat pedesaan

yang selalu didewakan seakan tidak pernah salah. Hal ini merupakan sisa-sisa

dinamisme. Menurut E.B Tylor berpendapat bahwa agama primitif timbul dari

animisme. Maka dapat dikatakan bahwa animisme adalah cikal bakal agama.

Karena sesuai dasar pertama dalam agama yakni iman atau percaya, maka hal ini

dirasa benar adanya. Lebih lanjut Tylor menjelaskan karakteristik yang dimiliki

semua agama, baik besar maupun kecil, kuno atau modern adalah kepercayaan

pada roh yang berpikir, bertindak, dan merasa seperti pribadi manusia.22

Inilah yang menjadi titik persamaannya dengan animisme, yakni percaya

pada roh. Apabila ditinjau dari bentuknya, animisme memiliki beberapa sifat yang

menyerupai sifat agama, misalnya dalam animisme orang mempercayai barang

yang gaib dan barang-barang ruhaniah, memuja kekuatan dan kekuasaan yang

maha tinggi untuk mendapatkan limpahan kasih saying dan kebahagiaan

hidupnya, insyaf akan kelemahan manusia sehingga mereka dengan rela dan patuh

menyandarkan diri pada kekuatan gaib. Dalam kepercayaan animisme ini, terdapat

banyak ragam kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan tersebut dikelompokkan

menjadi empat.

1. Kepercayaan dan penyembahan kepada alam (Naturewonship). Seperti

penyembahan pada api, matahari, bintang dan lainnya.

2. Kepercayaan dan penyembahan kepada benda-benda (folishworship). Dalam

anggapan mereka siapa saja yang memakai atau menggunakan benda-benda

22 Daniel L. Pals, Seven Theories Of Religion Dari Animisme E.B. Tylor, Materialisme
Karl Marx Hingga Antropologi C. Geertz, (Yogyakarta: Qalam, 2001), h. 42.
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tersebut akan terhindar dari malapetaka dan kesengsaraan hidup. Seperti

kepercayaan pada batu akik, besi buat jimat, air buat obat, api untuk

membakar mayat dan lainnya

3. Kepercayaan dan penyembahan kepada binatang binatang (animalworship).

Binatang-binatang ini dipuja karena dianggap memberikan keselamatan dan

kemanfaatan. Seperti sapi di Bali, Lembu di Mesir, ular di india, buaya dan

lainnya.

4. Kepercayaan dan penyembahan kepada roh nenek moyang (ancestor-worship).

Dalam kepercayaan orang primitif, roh orang-orang yang sudah mati masih

hidup dan dapat diminta pertolongannya. Maka tidak jarang lagi orang yang

mengadakan peringatan bagi si mati selama tiga atau tujuh hari, seratus hari

dan seterusnya. Ditambah dengan pemberian sesajen kepada roh-roh

btersebut. Bahkan roh-roh ini dapat dipanggil oleh orang-orang tertentu untuk

dimintai doa restu dan lainnya. 23

Dapat disimpulkan bahwa animisme adalah suatu kepercayaan tentang

adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga pada

manusia sendiri atau dengan kata lain animisme itu mempercayai bahwa setiap

benda yang ada di bumi ini (seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat

tertentu), memiliki jiwa yang harus dihormati agar jiwa tersebut tidak

mengganggu manusia tetapi malah membantu mereka. Secara singkat, animisme

dapat diartikan kepercayaan masyarakat terhadap roh leluhur. Dalam keyakinan

masyarakat ini, mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal dianggap

23 Abujamin Roham, Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya, (Jakarta: Medio, 1991), h
58
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sebagai yang maha tinggi, menentukan nasib dan mengontrol perbuatan manusia.

Roh orang yang meninggal dianggap dan dipercayai mereka sebagai makhluk kuat

yang menentukan segala kehendak dan kemauan yang harus dilayani.24 Animisme

merupakan aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh mendiami semua

benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).

Sedangkan Dinamisme Menurut Abu Ahmadi sebagaimana yang dikutip
oleh Jirhanuddin dalam bukunya Perbandingan Agama, dinamisme berasal
dari bahasa Yunani “dynamis atau dynaomos” yang artinya kekuatan atau
tenaga. Jadi dinamisme adalah ialah kepercayaan (anggapan) tentang adanya
kekuatan yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup (manusia,
binatang, dan tumbuh-tumbuhan), atau yang mati.25

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, Dinamis memerupakan

kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam

mempertahankan hidup.

Pengertian dinamisme sebagaimana penulis kutip dari Internet, yaitu :

Agama dinamisme ialah : Agama yang mengandung kepercayaan pada kekuatan

gaib yang misterius. Dalam faham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai

kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan

gaib itu ada yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Dan dalam bahasa

ilmiah kekuatan gaib itu disebut ‘mana’ dan dalam bahasa Indonesia ‘tuah atau

sakti’.26

24 Ahmadi, Perbandingan Agama, ( Yogyakarta: Qalam, 2001), .h. 42-46

25 Jirhanuddin, Perbandingan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h, 53
26 Http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/makalah-agama-primitif.html ( di

unduh tanggal 25 Februari 2013.
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Selanjutnya Harun Nasution menyebutkan, Dinamisme adalah suatu

paham bahwa ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan

berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari.27

Kekuatan gaib itu adalah yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat.
Benda yang mempunyai kekuatan gaib baik, disenangi dan dipakai serta
dimakan, agar orang yang memakainya dan memakannya senantiasa
dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya.
Sedangkan benda yang mempunyai kekuatan jahat, biasanya ditakuti dan
oleh karena itu selalu dijauhi.28

Adanya kekuatan gaib bersifat tidak tetap, ia dapat berpindah-pindah dari

satu tempat ke tempat lain. Di samping itu kekuatan gaib tidak dapat dilihat, yang

dapat dilihat hanyalah efek atau bekas dan pengaruhnya. Umpamanya dalam

bentuk kesuburan bagi sebidang tanah, rindang, dan lebatnya buah bagi sebuah

pohon, panjangnya umur seseorang, keberanian yang luar biasa pada seorang

pahlawan perang dan sebagainya. Apabila efek-efek atau pengaruh tersebut telah

hilang dari tanah, pohon, orang dan sebagainya, maka benda yang dianggap

membawa kesuburan, kekuatan, umur panjang, keberanian, dan sebagainya itupun

tidak lagi dihargai. Dalam bahasa Indonesia kekuatan gaib itu disebut dengan

“Tuah” atau “Sakti”.29

Sedangkan perkataan Dinamisme berasal dari bahasa Yunani “dynamis

atau dynaomos” yang artinya kekuatan atau tenaga. Jadi dinamisme adalah

kepercayaan (anggapan) tentang adanya kekuatan yang terdapat pada berbagai

baik yang hidup (manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan), atau yang mati.30

27 Ibid., h, 53
28 Jirhanuddin, Perbandingan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h,  51.
29 Ibid., h, 57
30 Ibid., h. 53
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Dinamisme lahir dari rasa kebergantungan manusia terhadap daya dan

kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa

butuh dan harap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan

pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut mencari zat lain

yang akan ia sembah yang dengannya ia merasa tenang jika ia selalu berada di

samping zat itu. Sebagai contoh, ketika manusia mendapatkan bahwa api memiliki

daya panas, maka ia akan menduga bahwa apilah yang paling berhak ia sembah

karena api telah memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka merasa

dingin. Ia mengira bahwa api memiliki kekuatan misteri yang tidak mungkin

dimiliki oleh manusia sehingga ia akan menyembahnya. Atau contoh lainnya,

seperti penyembahan masyarakat Jepang terhadap matahari. Mereka sangat

mengagungkan dan menghormati matahari karena mereka percaya bahwa

matahari-lah yang pantas disembah disebabkan kekuatan sinarnya yang memancar

ke seluruh dunia. Karena sebab itulah, mereka menyembah sesuatu selain Allah.

Mereka menyembah Allah karena mereka bodoh dan jahil dalam mengenal

Tuhan.31

Dapat disimpulkan bahwa dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-

benda di sekitar manusia yang diyakini mempunyai kekuatan ghaib. Maksud dari

kekuatan tersebut adalah kekuatan yang berada dalam suatu benda (bisa berasal

dari api, air, batu-batuan, benda ciptaan, pepohonan, hewan atau bahkan manusia

sendiri) dan diyakini mampu memberikan manfaat atau sebaliknya.

31 http://zonadiskusi.blogspot.com/2009/09/animisme-dan-dinamisme.html.
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3. Pandangan Islam Terhadap Animisme dan Dinamisme

Agama Islam sangat menekankan sekali terhadap aqidah karena aqidah

merupakan pokok seluruh ajaran agama yang datang dari Tuhan. Ditegaskan pula

bahwa agama yang tidak didasarkan aqidah tersebut dapat disebut sebagai agama

bathil (bertolak) dan tidak mempunyai nilai. Islam menyangkal keras keingkaran

(faham ateisme) dari orang yang tidak mengetahui Tuhan sebagai penciptanya,

dan al-Qur‟an menyangkal pendirian orang-orang musyrik (yang berfaham

politeisme), memuja TuhanTuhan lain selain Allah, juga menentang faham orang-

orang yang tidak percaya kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab suci dan hari

kiamat.32

Allah SWT Berfirman dalam surah Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi:

                     

                 

   

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah
itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui, .33

Ayat ini memberikan pengertian bahwa manusia itu haruslah tetap pada

fitrah Allah, sekali-kali jangan menyeleweng dari fitrah Allah itu, karena fitrah

32 Syekh Mahmud Syaltout, Aqidah dan Syari‟ah  Islam, terj.  Fahruddin HS, dan
Nasruddin Thaha, (Jakarta :Bumi Aksara, 1990), h. 4-5

33 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, , 1971), h. 645
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Allah tidaklah wajaruntuk dirubah dan diingkari.

Islam tidak membenarkan agama animisme sebab hal itu adalah syirik

(menyekutukan Allah) dan orang yang menjalankannya dinamakan musyrik.

Perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat halus, maksudnya ketika

manusia tidak berhati-hati dalam segala perbuatan, maka ia tergelincir di

dalamnya, dan itu akan menimbulkan bahaya bagi dirinya.

Ada beberapa bahaya yang disebabkan oleh syirik antara lain sebagai

berikut:

a. Menyuburkan Khurafat

Masalah ini timbul karena manusia mempercayai, bahwa dari kalangan

mahluk yang bisa member manfaat dan mudharat. Keyakinan seperti ini akan

menimbulkan khurafat.

b. Mengakibatkan Ketuhanan Manusia

Masalah ini timbul karena manusia beribadah selain kepada Allah, yaitu

sesama mahluk yang menjadikannya ma’bud (yang disembah dan ditaati)

padahal dia tidak bisa member manfaat dan mudharat. Dia hanya sesama

makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun.34

c. MenimbulkanRasaTakut

Orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, tidak percaya kepada

34 Muhammad  Bin Abdurrahman , Al-khumayyiz: Syirik dan Sebabnya,( Jakarta: Gema
Insani Press, 1999), h. 14
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Allah maka hidupnya terombang ambing diantara keragu-raguan dan khurafat.

Ia takut tentang hidupnya, rizkinya serta segala sesuatunya.35

d. Mengakibatkan Manusia Masuk Neraka

Meski begitu, terdapat pula beberapa ulama yang memandang bahwa tidak

semua bentuk aktivitas budaya masyarakat itu harus ditinggalkan, selama

tidak mengandung syirik, dosa, mudharat dan bertentangan dengan agama.

Aqidah Islam mengajarkan, bahwa manusia hanya boleh meminta kepada

Allah. Hal ini sesuai Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surah al-fatihah ayat 5

sebagai berikut:

Artinya: Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada
Engkaulah kami meminta pertolongan” (QS. Afatihah: 5) 36

َحِدیثًا  ِ هللاَّ ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ  فِیھِ  َرْیبَ  َال   ◌ۗ اْلقِیَاَمةِ  یَْومِ  إِلَىٰ  لَیَْجَمَعنَُّكمْ  إِلَّ ۚ◌ھُوَ  ھَ  اإِلَٰ ُ َال  هللاَّ

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) selain Dia.
Sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada
keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan (nya)
daripada Allah. ( An-Nisa‟ : 87 ).37

Islam mengajarkan bahwa orang tidak boleh menghormati dan

menyembah selain Allah, sebagaimana ditegaskan dalam syahadat yang pertama

“Asyhadu Allaa ilaaha illallah” yang artinya ; saya bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah. Hanya Allah sajalah yang Maha Menjadikan, Maha Kuasa

dan Maha Tinggi serta Maha Bijaksana. Allah berfirman dalam QS. Fushshilat: 37

35 Ibid., h. 14.
36Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, , 1971), h. 6
37 Ibid., h. 133



29

       
Artinya : “Janganlah kamu sujud bersembah kepada matahari dan jangan pula

kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan
matahari dan bulan, jika kamu benar-benar ingin menyebah kepada-
Nya”.38

Atau dalam Al-Quran surat Al-Ankabut (29) ayat 61 Allah berfirman sebagai

berikut;

ُ فَأَنَّى  َر الشَّْمَس َواْلقََمَر لَیَقُولُنَّ هللاَّ َمَواِت َواْألَْرَضَوَسخَّ َولَئِْن َسأَْلتَھُْم َمْن َخلََق السَّ

یُْؤفَُكونَ 

Artinya: Jika kepada mereka ditanyakan, “Siapa yang menciptakan lagit dan bumi, dan
menundukkan matahari dan bulan?” Mereka pasti akan menjawab Allah.٣٩

Kita sebagai kaum muslimin harus waspada, jangan sampai iman kita

dikotori oleh anasir-anasir animisme. Benda adalah tetap benda, apakah benda itu

berwujud sebutir batu, sepotong besi atau secarik kertas yang ditulisi, nilainya

sama saja. Kesemuanya tak mungkin mengandung kekuatan ghaib, tak mungkin

mengandung gaya sakti lebih dari apa yang telah ditentukan oleh sunnatullah atau

hukum alam. Tentang meminta pertolongan kepada roh yang telah mati dan

mendatangkan roh tersebut, haruslah kita jauhi karena hal ini dilarang oleh agama.

C. Teori Animisme dan Teori Roh Dalam Al-qur’an

a) Animisme sebagai agama

38 Departemen Agama RI., Al-qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Pusaka Agung
Harapan, 2006), h. 689

39 Al-Ghazali, Muhammad Selalu Melibatkan Allah, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta,
2001), h. 28
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Istilah agama atau dalam bahasa inggris religion. Apapun pengertiannya

yang jelas akan merujuk pada type karakteristik tertentu terhadap data-data yang

ada seperti, kepercayaan, praktik-praktik, perasaan keadaan jiwa, sikap

pengalaman. Animisme merupakan agama primitif. Agama primitif merupakan

suatu cara tertentu yang dilakukan oleh manusia di dalam mengalami dunia dan

tuhan, suatu pandangan tertentu terhadap segala kehidupan disekeliling manusia

atau mentalitet atau sikap rohani tertentu.40

b) Akibat animisme terhadap keyakinan masyarakat

Animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan manusia pada roh leluhur.

Dalam keyakinan masyarakat yang menganut paham animisme mereka meyakini

bahwa orang yang telah meninggal dianggap sebagai yang maha tinggi,

menentukan nasib dan mengontrol perbuatan manusia. Kemudian pemujaan

semacam ini lalu berkembang menjadi penyembahan roh-roh. Roh oarng yang

meninggal dianggap dan dipercayai mereka sebagai makluk kuat yang

menentukan, segala kehendak serta kemauan yang harus dilayani. Dan mereka

juga beranggapan roh tersebut juga dapat merasuk kedalam benda-benda tertentu.

Roh yang masuk kesebuah benda akan menyebabkan kesaktian atau kesakralan

benda tersebut. Maka dari itu masyarakat tadi menyembah pada roh-roh tersebut

supaya selamat dari bahaya.

c) Bentuk penyembahan (kultus dalam animisme)

Mereka percaya bahwa roh itu bukan hanya menempati makluk hidup

tetapi juga benda-benda mati, sehingga roh itu terdapat dalam batu-batuan, pohon-

40 http://ikhwahmuda.wordpress.com/2009/04/04/agama-dan-pengertian-agama-dalam-
berbagai-bentuknya/
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pohon besar, tombak, kepala manusia yang dimumi. Karena adanya kepercayaan

pada roh dan hantu, timbullah pamujaan pada tempat/benda yang dianggap dihuni

roh. Dan yang dipuja agar membalas kebaikan, ada pula yang dipuja agar roh itu

tidak mengganggu. Agar terhindar dari kemarahan roh/hantu biasanya diadakan

ritual yang dipimpin oleh para pendeta. Adakalanya mereka membujuk roh-roh

dengan mengadakan penguburan hewan/manusia yang dikubur hidup-hidup atau

diambil kepalanya dan dilempar kedalam gunung manakala sebuah gunung

meletus.41 Mereka beranggapan bahwa jika ada bencana alam berarti roh-roh alam

sedang marah. Dari bermacam-macam sikap terhadap orang yang meninggal kita

dapatkan beberapa macam bentuk-bentuk kultus pemujaan. Adapun bentuk-

bentuk tersebut adalah:

d. Tingakatan pemujaan terhadap kelas-kelas

Tidak semua leluhur mempunyai tingkatan yang sama sebab diantara

mereka terdapat yang paling berkuasa. Dan sering terjadi anggota kelompok atau

anggota suku dalam tingkatan biasa dipuji untuk sementara waktu saja. Bentuk

sesembahan yang merata diantara suku-suku primitif adalah terhadap roh pada

pribadi agung yang merupakan pusat kultus sesembahan leluhur.

e. Kultus sesembahan merupakan tumpuan harapan

Roh-roh para leluhur dapat dipanggil untuk membantu kesulitan

masyarakat terutama untuk menjamin kelestarian garis jalur keturunan karena

biasanya ada keyakinan bahwa roh para leluhur mendambakan kelestarian garis

41 http://www.mail-archive.com/rantaunet@googlegroups.com/msg12461.html
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yang memuji dia. Selain itu roh para leluhur diharapkan untuk menghindarkan

penyakit atau wabah, membantu memberikan hasil panen yang berlimpah.

f. Roh leluhur sebagai dewa

Dalam fenomena pemujaan terhadap roh para leluhur terdapat bentuk

kultus sesembahan yang dimuliakan roh leluhur dan leluhur ini diyakini

kedudukannya ama dengan dewa.

g. Bentuk kultus sesembahan berbentuk komunal

Orang yang telah meninggal disembah untuk suatu kelompok keluarga,

suku ataupun bangsa karena para roh ini adalah anggota keluarga, suku pada

waktu hidupnya. 42 Animisme atau Animisma (Latin) berarti Jiwa atau paham

keagamaan juga pada manusia primitif yang mempercayai adanya ruh pada

masyarakat animis. Pertama : Penyembahan terhadap ruh atau makhluk halus

yang keluar dari orang mati. Kedua : penyembahan terhadap makhluk halus yang

menjadi unsur sendirinya. Contohnya bila orang meninggal, maka ruhnya

dianggap hidup lagi dan ruh tersebut dapat bertemu dengan ruh manusia yang

masih hidup. Ia bisa menolong atau sebaliknya mengganggu. Dan agar ruh itu

mendatangkan kebaikan, maka dibuatlah upacara penyembahan. Kepercayaan

animisme (dari bahasa Latin anima atau "roh") adalah kepercayaan kepada

makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula

muncul di kalangan manusia primitif. Kepercayaan animisme mempercayai

bahawa setiap benda di Bumi ini, (seperti kawasan tertentu, gua, pokok atau batu

besar), mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak

42 http://permenkaretmolor.multiply.com/journal/item/212/Animisme_Dinamisme_dan_bu
daya_Lisan
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mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan

juga dalam kehidupan seharian mereka. Diperkirakan bahwa di kota Pagaralam

masih terdapat orang yang tergolong pemeluk animisme. Ruh yang dianggap

berbahaya bagi orang hidup, bukan saja berasal dari manusia, tetapi juga,

binatang, tumbuh-tumbuhan, batu, dan benda-benda lain.(lihat : "Antropolog,

suatu pengantar, Koentaraningrat hlm 73). 43

Teori animisme yang dikemukakan, mula-mula oleh Edward Burnett Tylor

(1832-1917) didalam bukunya “Primitive Culture  (1873), secara  singkat adalah

sebagai berikut :

Dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti mimpi, sakit dan sebagainya

yang dialami oleh orang-orang primitif, maka peristiwa-peristiwa tersebut

membawa mereka kepada adanya pengertian tentang anima (roh). Dengan

pengertian ini lalu mereka membuat kategori tentang pemisahan roh dan tubuh

kasar, mereka lalu berpendapat bahwa terdapatlah roh pada setiap benda hidup

dan juga benda mati.44

Bila orang meninggal, rohnya hidup terus dan dari sanalah asal

kepercayaan akan roh orang mati. Roh orang mati dapat mengunjungi manusia

yang masih hidup di dalam mimpinya. Lama-kelamaan roh orang mati itu dipuja

orang dan diangkat menjadi dewa-dewa.

Roh manusia yang telah mati menurut paham bangsa-bangsa premitif

pindah ke tubuh binatang, hidup di gunung, di pohon kayu, di batu besar fetish

dan sebagainya. Dan fetish ini bisa mempunyai bentuk apa saja seperti batu,

43 Koentaraningrat Antropolog, suatu pengantar, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h.,73.
44 Daniel L. Pals, Seven Theories Of Religion Dari Animisme E.B. Tylor, Materialisme

Karl Marx Hingga Antropologi C. Geertz, (Yogyakarta: Qalam, 2001),  h. 41.
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kotak, gigi binatang dan sebagainya.

Teori roh sebagaimana dikemukan oleh Al-Qur’an pada hakikatnya dapat

didefenisikan menjadi dua, yaitu :

1. Suatu rahasia Tuhan yang dengan itulah hidupnya tumbuh bagaikan air yang

meresap ke dalam pohon yang hidup.

2. Suatu rahasia yang menjadi makanan hai, sehingga dengan demikian

hiduplah hai manusia.45

Berdasarkan arti ini dapatlah Al-Qur’an itu kita namakan roh sebab Al-

Qur’an itu merupakan nur, cahaya dan tuntunan yang dapat menyembuhkan dan

menghidupkan hati manusia. Dalam Al-Qur’an dikatakan :“Demikianlah kami

wahyukan padamu Al-Qur’an dari perintah kami dan roh kami”. Jadi disini roh itu

berarti Al-Qur’an, untuk makanan, untuk menghidupkan hati manusia dan

demikian juga Jibril dinamakan roh, karena dialah yang membawa kebaikan dan

rahasia-rahasia kerahmatan (Al-Qur’an) kepada nabi. Dalam Al-Qur’an

disebutkan “Katakanlah wahai Muhammad, bahwa yang menurunkan Al-Qur’an

itu adalah roh (Jibril) dari Tuhanmu”. Demikianlah sebabnya Al-Qur’an, Malaikat

dan Rasul itu dinamakan roh. Dengan makna dan maksud bahwa semuanya itu

memberi rahmat dan menghidupkan semua hati manusia di permukaan bumi. Para

penganut animisme ini adalah manusia yang tersesat yang belum menemukan

jalan yang semestinya dilalui. Allah bukanlah roh sebagaimana anggapan mereka,

bahkan Allah SWT yang menciptakan semua benda-benda, tumbuh-tumbuhan,

45 http://stiebanten.blogspot.com/2011/07/beberapa-ayat-al-quran-tentang-teori.html.
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binatang. Allah menciptakan dunia, pencipta manusia termasuk nenek moyang

atau leluhur mereka, dan roh itu sendiri adalah termasuk salah satu ciptaan-Nya.46

Memang masalah kehidupan sehari-hari mempunyai arti serta nilai

religius. Hidup adalah keutuhan, karena itu masalah kepercayaan dipandang tidak

terlepas dari hidupnya, namun terlepas sama sekali dari kebenaran agama yang

sebenarnya dikarenakan oleh tidak adanya pengertian bahwa Allah telah mengutus

Rasul-Nya yang terpilih untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk-Nya kepada

seluruh umat manusia di dunia ini.

Beberapa Ayat Al-Qur’an Tentang Teori Roh (Animisme), Teori

animisme (roh-roh) banyak kita dapat unsur-unsurnya dalam Al-Qur’an. Seperti

soal kebebasan kemauan dan terpisahnya (roh) manusia dari badan dan roh hewan

dalam kehidupan ini, bertempatnya roh manusia sesudah mati dalam alam

barzakh, yaitu tempat yang terdapat antara dunia dan akhirat, dan pertalian-

pertalian roh-roh orang yang telah meninggalkan kehidupan di dunia.

Kesemuanya itu kita dapati dalam Al-Qur’an antara lain dalam ayat-ayat berikut :

1.

                  
              

Artinya: Dan tuhanlah yang mematikan (menidurkan) engkau diwaktu
malam, dan dia mengetahui apa yang engkau perbuat pada siang
hari. Kemudian dia membangkitkan engkau pada hari itu
(kiamat) , agar dijalani masa yang telah ditentukan (Q. Al-
An’am : 60).47

46

http://permenkaretmolor.multiply.com/journal/item/212/Animisme_Dinamisme_dan_budaya_Lisa
n

47 Departemen Agama RI., Op.Cit., h.181
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2.

                
                
   

Artinya: Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa
(orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa
(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa
yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang
berfikir. (Q. Az-Zumar: 42).48

3.

                 
          
    

Artinya: Janganlah engkau kira bahwa mereka yang terbunuh karena jalan Allah
itu mati, melainkan karena mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan
mendapat rezeki, gembira atas apa saja yang diberikan Tuhan kepada
mereka berupa anugerah, dan optimislah (mereka gembira) terhadap
mereka yang menyusuli mereka dan berada di belakangnya. (Q. Ali-
Imran : 169 - 170).49

Di samping itu, Al-Qur’an menyebutkan adanya roh-roh lain yang terpisah

dari manusia, tetapi mereka berhubungan dengan kehidupannya, kadang-kadang

untuk menolong manusia dan kadang-kadang tidak. Roh-roh tersebut adalah

Malaikat-malaikat.

Bagi orang yang mengartikan teori animisme sama dengan teori kejiwaan,

maka teori kejiwaan dipakai juga oleh Al-Qur’an, ketika menujukkan kelemahan

manusia untuk mencapai segala tujuannya dan kelemahannya ketika menghadapi

48 Ibid., h. 665
49 Ibid.,h. 92
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keputusan Zat Yang Maha Tinggi, serta keharusan menyerah kepada-Nya, sebagai

yang tercantum firman Allah dalam ayat berikut ini,

       
Artinya: Atau Apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

(Tidak), Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
(QS. An-Najm: 24 - 25)50

Kalau animisme dimasukkan dalam golongan agama dengan pengertian

obyektif, yaitu agama dalam segala apa yang dipercayai maka mempercayai

segala nyawa berarti mempercayai segala Tuhan. Jadi kalau demikian artinya,

maka animisme berarti mempunyai Tuhan banyak.

Bahkan Al-Qur’an menambah ukuran baru yang besar artinya bagi soal-

soal ketuhanan, yaitu membelokkan kemauan dari tujuan, ketika kebencian

menjadi kasih sayang dan rasa permusuhan menjadi kerukunan tanpa adanya

campur tangan yang nyata dari alam terhadap perpindahan itu.

D. Dinamisme dan Teori Kekuatan Luar Biasa Dalam Al-Qur’an

Dinamisme, berasal dari bahasa Yunani dynamis sedangkan dalam bahasa

Inggris berarti dynamic dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan arti

kekuatan, daya, atau kekuasaan. Definisi dari dinamisme memiliki arti tentang

kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki

kekuatan ghaib yang bangsa primitif sebut dengan berbagai nama yang berbeda-

beda disetiap tempatnya. Orang Jepang menamakannya dengan ‘’kami’’, orang

India dengan hari atau shakti, dan dalam istilah ilmu agama yang mengadopsi

istilah orang malaysia, kekuatan tersebut dinamakan dengan ’’mana’’. Sedang

50 Ibid., h.764-765
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dalam bahasa Indonesia diartikan dengan ’’tuah’’. Sifat dari tuah menurut mereka

adalah mempunyai kekuatan, tidak dapat dilihat, bersifat netral tidak baik dan dan

tidak buruk, kadang dapat dikendalikan kadang tidak, tidak mempunyai tempat

yang tetap. Orang-orang primitif dengan bantuan dukun dan ahli sihir memncoba

memanfaatkan tuah yang ada dalam benda-benda tertentu dalam dinamisme

adalah kunci pokoknya.51

Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan

gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada

yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat. Benda yang mempunyai kekuatan

gaib baik tentu akan disenangi, dipakai dan dimakan agar orang yang memakai

atau memakannya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib yang

terdapat di dalamnya. Sebaliknya, benda yang mempunyai kekuatan gaib jahat

tentunya akan ditakuti dan dijauhi.

Dalam Ensiklopedi umum, dijumpai defenisi dinamisme sebagai

kepercayaan keagamaan primitif yang ada pada zaman sebelum kedatangan

agama Hindu di Indonesia. Dinamisme disebut juga dengan nama preanimisme,

yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai daya dan

kekuatan.

Maksud dari arti tadi adalah kesaktian dan kekuatan yang berada dalam zat

suatu benda dan diyakini mampu memberikan manfaat atau marabahaya.

Kesaktian itu bisa berasal dari api, batu-batuan, air, pepohonan, binatang, atau

bahkan manusia sendiri.

51 Ahmad Syukri. Filsafat Agama, ( Jakarta: HAYFA Press. 2007 ), h, 54.
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Dinamisme lahir dari rasa kebergantungan manusia terhadap daya dan

kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Pada zaman Mesir kuno, sungai Nil

yang banjir dianggap roh sungai marah. Untuk membujuk roh tersebut, maka

dikorbankan seorang gadis cantik. Di sini muncul kepercayaan bahwa setiap

benda yang yang ada di sekeliling manusia mempunyai kekuatan misterius.52

Tujuan manusia dalam kepercayaan dinamisme adalah memperoleh mana

sebanyak mungkin. Semakin banyak mana seseorang, semakin terjamin

keselamatannya, dan sebaliknya. Manusia mulai menganalisa setiap peristiwa

yang terjadi di sekitarnya. Sebelumnya, manusia primitif mulai mengeluarkan

teori-teori tentang hakikat benda atau materi. Ia mulai menggabungkan antara

keberadaan ruh manusia dengan keberadaan benda lain seperti air, udara, api, dan

tanah. Animisme berkembang lebih awal dari pada dinamisme. Animisme menitik

beratkan pada perkembangan ruh manusia. Mulai dari sini, manusia primitif

menyimpulkan bahwa setiap materi yang memiliki sifat yang sama, maka

memiliki substansi yang sama pula. Jika manusia mati dan hidup, tidur dan

terjaga, kuat dan lemah, diam dan bergerak, kemudian manusia diyakini memiliki

ruh, maka pepohonan, binatang, laut, api, matahari, bulan, dan materi-materi

lainnya pun memiliki ruh seperti manusia.

Teori ini mengatakan bahwa agama dan sikap religius manusia terjadi

karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia yang terdapat

lingkungan alam sekelilingnya. Tokoh teori ini adalah R .R. Marett.

52 Harun Hasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai Aspeknya, ( Jakarta: UI-Press, 2010),
h, 112
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Antropolog itu menguraikan teorinya diawali dengan satu sanggahan

terhadap pendapat Edward. B. Taylor yang menyatakan bahwa timbulnya agama

itu karena adanya kesedaran manusia terhadap adanya jiwa. menurut Marett,

kesadaran seperti itu terlalu rumit dan terlalu kompleks bagi ukuran pikiran

manusia yang baru saja ada pada kehidupan di muka bumi ini. Ia mengajukan

teori barunya bahwa pangkal dari segala kelakuan keagamaan pada manusia di

timbulkan oleh suatu perasaan rendah diri terhadap adanya gejala- gejala dan

peristiwa-peristiwa yang dianggap luar biasa dalam kehidupan manusia. Alam

tempat gejala- gejala dan peristiwa itu berasal yang dianggap mempunyai

kekuatan yang melebihi kekuatan yang telah dikenal manusia di alam

sekelilingnya disebut super natural atau kekuatan luar biasa sakti. Kepercayaan

kepada suatu kekuatan sakti yang ada dalam gejala- gejala, hal-hal, dan peristiwa

yang luar biasa itu dianggap oleh Maret sebagai suatu kepercayaan yang ada pada

manusia sebelum mereka percaya kepada makhluk halus atau roh. Dengan

perkataan lain, sebelum adanya kepercayaan animisme, manusia mempunyai

kepercayaan preanimisme,. Marett menyatakan bahwa preanimisme lebih dikenal

dengan sebutan dinamisme.53

Kalau kita pindah dari teori kekuatan luar biasa seperti yang dikemukan

oleh Max Muller (1823 - 1900) dalam bukunya The Growth of Religion (1880),

maka sebenarnya dalam Al-Qur’an banyak kita dapati menyebutkan gejala-gejala

alam yang mendasyat dan luar biasa.

53 Dadang Ahmad, Sosiologi Agama, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002) , h, 28
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Gejala-gejala yang luar biasa ini mungkin juga ada diisyaratkan dalam Al-

Qur’an seperti terdapat dari ayat-ayat berikut :

1.

                
           

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan
kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia
menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu
sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. (QS.
Ar Rum : 24).54

2.

               
              

Artinya: dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) Para
Malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar,
lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka
berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan yang Maha
keras siksa-Nya. (QS. Ar Rad: 13).55

Agama dalam arti obyektif ialah segala apa yang kita percayai, sedang

agama dalam arti subyektif ialah dengan cara bagaimana kita berdiri di hadapan

Tuhan dan bagaimana kita harus berkelakuan mentaati segala perintah-Nya dan

meninggalkan segala larangan-Nya.

Sebagai fenomena religius, animisme tampaknya bersifat universal,

terdapat dalam semua agama, bukan pada orang-orang primitif saja, meskipun

penggunaan populer dari istilah itu sering dikaitkan dengan agama-agama

“primitif” atau masyarakat kesukuan. Animisme dapat kita definisikan sebagai

54 Departemen Agama RI., Op.Cit., h. 573
55 Ibid., h. 338
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kepercayaan pada makhluk-makhluk adikodrati yang dipersonalisasikan.

Manifestasinya adalah dari Roh yang Mahatinggi hingga pada roh halus yang tak

terhitung banyaknya, roh leluhur, roh dalam obyek-obyek alam.56

Dalam uraian tentang dinamisme terdapat beberapa pengertian atau

defenisi yang diberikan terhadap dinamisme itu yang menghubungkannya

langsung dengan agama. Ada yang mengatakan dinamisme sebagai sejenis paham

dan perasaan keagamaan, ada juga yang mengatakan sebagai kepercayaan

keagamaan dan juga sebagai salah satu macam bentuk struktur dari agama

premitif.

Semua pengertian ini memperlihatkan suatu sikap yang sama yaitu keragu-

raguan dalam menetapkan apakah dinamisme itu termasuk agama atau bukan,

dengan kata lain orang tidak berani (tentu dengan alasan-alasan yang objektif)

berkata bahwa dinamisme itu adalah agama atau sebaliknya, dinamisme itu bukan

agama.

Kembali kepada dinamisme, maka dinamisme timbul dari perasaan takjub,

takut dan merasa bahwa dirinya kecil sebagai manusia dan bergantung kepada

daya-daya kekuatan sekitarnya. Mereka melihat sesuatu yang bersifat ilahi di

dunia ini, tapi tidak dilukiskannya dalam pikiran sebagai sesuatu yang

berpribadi.57

Oleh sebab itu selamanya tidak terjadi hubungan engkau dan aku, tidak

ada hubungan kepribadian antara dia dengan benda pujaannya. Sebab itu segala

pengertian khusus yang ada di dalam agama seperti do’a, kurban, puasa dan

56 Mariasusai Dhavamony, terj. A. Sudiarja et.al, Fenomenologi Agama, ( Yogyakarta:
Kanisius,1995),  h. 67

57 http://id.wikipedia.org/wiki/Dinamisme
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sebagainya itu dalam arti tertentu, dalam dinamisme diubah bentuknya. Do’a

menjadi mantera, suatu perbuatan yang mengandung daya kekuatan dan

menimbulkan keajaiban-keajaiban, hilang sifatnya memohonnya kepada Allah. 58

Do’a menjadi rumus yang sakti, yang di Jawa disebut Japamantra. Kurban
menjadi suatu perbuatan magis yang mengeluarkan daya kekuatan sendiri,
lepas dari ikatan ketuhanan. Begitu juga puasa diganti dengan tarak atau
bertapa untuk mendapatkan daya kekuatan yang luar biasa.59

Di dalam dinamisme pemujaan dan takut kepada daya-daya gaib yang luar

biasa yang terdapat di dunia dan pada benda-benda itu dapat dibandingkan dengan

agama pagan (agama suku, agama daerah atau agama etnis-premitif). Akan tetapi

jika pemujaan itu berbalik menjadi praktek magis, maka dia menjadi lain sama

sekali, karena penyembahan berubah menjadi menggagahi dan atau memperalat

secara paksa. Maka, sepanjang dinamisme tetap kepada kepribadiannya, yaitu

memuja dan mempercayai kekuatan gaib, tidak berbalik menjadi magis yang

memperkosa kekuatan gaib itu, dapatlah kiranya dia dimasukkan ke dalam

kelompok agama pagan, syirik dan tidak ada ampunan Allah bagi orang-orang

yang menyembah selain kepada Allah.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Isnar (06010101042) Jurusan Tarbiyah Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2010, yang

berjudul: “Pola Pembinaan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan

Kualitas Pendidikan Islam Anak Di Lorong Simbo Kelurahan

Watubangga  Kecamatan Baruga Kota Kendari”.

58 http://sumber-ilmu-islam.blogspot.com/2015/06/makalah-agama-dalam-kehidupan-
dunia.html,

59 Endraswara Suwardi. Budaya Jawa, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2015) , h. 85
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Jadi, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Isnar dengan penelitian

yang akan dilakukan peneliti adalah pola pembinaan. Sedangkan

perbedaannya terletak pada Variabel. Variabel yang dilakukan oleh Isnar dua

variabel sementara Variabel yang dilakukan oleh peneliti hanya satu Variabel.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sitti Elfirat (08010101062) Jurusan Tarbiyah Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2012, yang

berjudul: “Pola Pendidikan Agama Islam Tokoh Agama (Studi Pada

Masyarakat Transmigrasi) Di Desa La Bulu-Bulu Kecamatan Parigi

Kabupaten Muna”.

Jadi, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Elfirat dengan

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada Variabel yakni

sama-sama satu variabel. Sedangkan perbedaannya  penelitian yang dilakukan

oleh Sitti Elfirat adalah Pola Pendidikan sementara penelitian yang dilakukan

oleh peneliti adalah pola pembinaan.

1. ik.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif

dengan metode pendekatan deskriptif yang menggambarkan dan mengkaji kondisi

obyek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkukan.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan
snowball, tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis
data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi.1

Sedangkan menurut Lexy J. Meleong menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, mitivasi
tindakan dll, secara holistik, dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus,yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.2

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Labuan Kecamatan

Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini diperkirakan

berlangsung selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Mei hingga bulan Juli 2016.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan obyek informan menggunakan

sistem snowball sampling artinya sumber infomasi yang diperlukan berkembang

terus hingga jawaban yang diberikan menemui titik jenuh. Atau dengan kata lain,

1 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, research and
development, ( Bandung: alfabeta, 2009) , h. 15

2 Lexy J. Meleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011) ,
h. 68


