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ABSTRAK 
 

Aulia, Prima. 2009. Studi Deskriptif Tentang Motivasi Konservasi Kebudayaan 
Pada Masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, 
Kabupaten Kepulauan Mentawai. Skripsi, Jurusan Psikologi, FIP, UNNES. 
Pembimbing I Drs. Sugeng Hariyadi, M.S, Pembimbing II Siti Nuzulia, S.Psi, 
M.Si. 

 
Kata kunci : Motivasi konservasi kebudayaan. 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya revolusi kebudayaan yang 
terjadi pada tahun 1950-1970an, dimana pemerintah menyuruh masyarakat 
Mentawai termasuk dusun Salappa’ untuk meninggalkan kebudayaan arat 
sabulungan atau mereka ditahan oleh pihak kepolisian. Budaya yang telah 
berlangsung terun-temurun itu mengalami sebuah pergeseran kebudayaan yang 
belum siap diterima oleh masyarakat sehingga mereka mengalami keterkejutan 
budaya (cultural shock) berakibat pada berbagai aspek kehidupan. Berbagai usaha 
telah dilakukan untuk mencegah agar kebudayaan tradisional Mentawai ini tidak 
hilang namun dari kenyataan yang terjadi dilapangan sekarang dapat diakatakan 
bahwa usaha-usaha itu belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu penulis ingin 
mengetahui bagaimana motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat dusun 
Salappa’. Sebuah dusun yang terletak sangat terpencil di kepulauan Siberut 
Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi konservasi kebudayaan 
pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, 
Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini melibatkan 54 orang masyarakat 
Dusun Salappa’ yang diambil berdasarkan teknik random sampling. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala motivasi 
konservasi kebudayaan yang terdiri dari 90 aitem. Uji validitas menggunkan 
rumus product moment didapatkan 51 aitem yang valid dan uji reliabilitas 
menggunakan rumus alpha diperoleh tingkat reliabilitas sebesar 0,866. Hasil 
motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa dengan 
menggunakan mean teoritis dan standar deviasi teoritis didapatkan 51,85% 
responden berada pada kategori tinggi, dan 37,04% responden berada pada 
kategori sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Dusun Salappa’ 
memiliki motivasi konservasi kebudayaan yang tinggi cenderung sangat tinggi. 

Saran yang danjurkan dalam penelitian ini adalah lebih memperkenalkan 
kebudayaan Mentawai pada ajang-ajang promosi kebudayaan baik itu yang 
diadakan didalam negeri dan luar negeri, dan lebih banyak melakukan 
pementasan-pementasan kebudayaan. Selain itu pemerintah melalui dinas 
pendidikannya seharusnya mengajarkan kebudayaan tradisional disekolah-sekolah 
melalui program muatan lokal ataupun ekstrakurikuler. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan adalah suatu unsur penting dalam kehidupan manusia dan 

bagai dua sisi mata uang mereka tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya. Kebudayaan tercipta karena keberadaan manusia. Manusialah yang 

menciptakannya dan manusia pula yang menjadi pemakainya, sehingga 

kebudayaan akan selalu ada sepanjang keberadaan manusia. Kebudayaan dapat 

dibagi kedalam dua bagian yaitu kebudayaan materi dan non materi. Kebudayaan 

non materi adalah kebudayaan yang terdiri dari kata-kata yang digunakan 

masyarakat, hasil pemikiran, keyakinan dan adat istiadat yang mereka anut, 

sedangkan kebudayaan materi adalah kebudayaan yang terdiri dari benda-benda, 

seperti alat-alat rumah tangga, mebel, parit, jalan, irigasi dan segala benda fisik 

yang dipakai dan digunakan oleh setiap masyarakat (Horton dan Hunt, 1999:58) 

Kebudayaan juga merupakan rujukan orientasi nilai, norma, aturan dan 

pedoman tingkah laku sehari-hari anggota masyarakatnya dalam kehidupan 

berkelompok dan dalam kehidupan sebagai pribadi. Norma sebagai salah satu 

perwujudan dari kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang 

mengikat yang berbeda-beda, mulai dari yang kuat sampai dengan norma yang 

memiliki kekuatan yang lemah. Secara sosiologis ada empat norma yang mimiliki 

kekuatan mengikat, yaitu: (a) cara; (b) kebiasaan; (c) tata kelakuan; dan (d) adat 
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istiadat. Setiap pelanggaran akan memiliki konsekuensi tertentu tergantung norma 

yang dilanggar, sebagai contoh: seorang individu yang “buang angin” ketika 

makan hanya dicap sebagai orang yang kurang sopan, berbeda dengan individu 

yang melanggar adat istiadat maka ia akan dikeluarkan dari kampung atau dari 

sukunya sampai ia membayar dengan denda tertentu. Sehingga kebudayaan juga 

dapat berfungsi untuk mengontrol masyarakat agar melakukan sesuatu sesuai 

dengan norma yang berlaku (Horton dan Hunt, 1999:64) 

Sebagaimana pengertian kebudayaan di atas dimana budaya adalah salah 

satu alat untuk mengakomodasi dan mengatur hidup manusia maka budaya itu 

bersifat dinamis dalam arti akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang menggunakan kebudayaan tersebut. Maka pergeseran 

kebudayaan adalah suatu hal yang lumrah terjadi apabila kebudayaan lama sudah 

tidak bisa lagi mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Namun perubahan 

atau pergeseran budaya yang terlalu cepat dan tidak terarah akan menimbulkan 

konflik-konflik yang merusak, krisis, ketegangan dan bahkan bisa menghancurkan 

kebudayaan tradisional tadi (Hernawati, 2004:9) 

Banyak contoh kasus yang ditemukan oleh para antropolog tentang 

perubahan budaya yang tidak terarah dan terjadi begitu cepat sehingga berdampak 

negatif bagi masyarakat tersebut contohnya adalah kebudayaan masyarakat Indian 

suku Appache yang menempati daerah Amerika. Kebudayaan bangsa Appache 

yang sudah sangat teratur dengan sistem pemerintahan yang telah terstruktur 

dengan baik sekarang hanya tinggal sebuah sejarah, peradaban dan kebudayaan 

mereka hancur akibat program pemerintah pemukiman khusus masyarakat Indian 
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dan juga pemaksaan kebudayaan yang dilakukan pendatang dari Eropa yang 

waktu itu menguasai pemerintahan Amerika serikat. 

 Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi dengan kebudayaan Mentawai, 

jika dulu orang berbicara tentang Mentawai maka akan terbesit dipikiran kita 

kehidupan yang eksotis namun hal itu sekarang hanya terjadi pada beberapa 

daerah pedalaman saja. Kebudayaan Mentawai yang mengutamakan 

keseimbangan, baik itu hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan 

sekitar entah itu dengan mahluk hidup maupun benda yang tidak bernyawa; 

sebagai contoh mereka dilarang untuk membunuh atau merusak alam tanpa alasan 

yang jelas (bukan untuk mempertahankan hidup) karena semua perbuataan yang 

merusak atau menyakiti sesuatu akan mendapatkan balasan yang setimpal (karma) 

hal ini disebabkan karena masyarakat Mentawai percaya bahwa semua benda itu 

memiliki jiwa sama seperti manusia. Namun masalah yang terjadi kini adalah 

budaya yang telah berlangsung terun-temurun itu mengalami sebuah pergeseran 

kebudayaan yang belum siap diterima oleh masyarakat sehingga mereka 

mengalami keterkejutan budaya (cultural shock) berakibat pada berbagai aspek 

kehidupan.  

Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pada hilangnya kebudayaan 

yang tampak (overt culture) seperti salah satu fenomena lunturnya nilai 

kebudayaan yang tampak pada masyarakat Mentawai dapat dilihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ady Rosa pada tahun 1992-1993 bahwa ia tidak 

menemukan seorang pun remaja yang memiliki tato tradisional Mentawai hanya 

pada masyarakat yang berumur sekitar 45 tahun keatas yang memiliki tato 
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tradisional, memang ada remaja di sana yang memiliki tato tapi itu bukan tato 

tradisional mereka. Contoh lain dari hilangnya overt culture ini dapat dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh tim Yayasan Citra Mandiri (YCM) pada Desa 

Mongan Poula dikecamatan Siberut Utara. Desa ini merupakan desa buatan 

pemerintah melalui proyek PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Tertinggal) 

yang dimulai pada tahun 1970. Desa yang terletak di Kepulauan Mentawai 

sekarang mengalami sebuah bencana yaitu kehilangan identitas kebudayaan 

tradisional mereka. Di dalam menjalankan ritual adat sehari-hari masyarakat di 

desa ini lebih memilih untuk menggunakan kebiasaan Masyarakat Minang sebagai 

contoh dalam bahasa pergaulan sehari-hari Bahasa Minang lebih mendominasi 

dalam berkomunikasi. Panggilan keakrabanpun sebagian besar sudah diganti 

dengan bahasa Minang. Seperti panggilan untuk kakak, ipar, atau teman 

perempuan sudah diganti dengan Uni dan Uda untuk kakak, ipar, atau teman laki-

laki. Panggilan Etek juga biasa didengar untuk menyebut saudara perempuan dari 

kerabat ibu. Begitu juga dalam upacara perkawinan, biasanya pengantin yang 

beragama Islam, mengenakan pakaian dan riasan pengantin Minang (Hernawati, 

2004:53)  

Sedangkan contoh hilangnya kebudayaan tidak tampak (covert culture) 

dapat dilihat pada Desa Saumangannya, desa yang dahulunya bernama 

Masoggunei Monga terletak di Kecamatan Pagai Utara Selatan, wilayah yang 

terletak paling selatan dari Kepulauan Mentawai, berdasarkan hasil penelitian oleh 

tim YCM selain terdapat perubahan kebudayaan yang tampak (overt culture) juga 

terdapat perubahan kehidupan sosial didalam masyarakatnya. Dari hasil penelitian 
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tim YCM perubahan kehidupan sosial masyarakat adalah terhadap pola kerja dan 

konsumsi masyarakat. Di desa ini tidak ada lagi masyarakat yang memenuhi 

kebutuhannya secara swadaya (berternak, berkebun, dan berburu) dan gontong 

royong. Sedangkan perubahan pola konsumsi di sini dapat terlihat jelas tidak 

hanya pada kalangan muda tetapi juga pada orang dewasa, masyarakat di sini 

menjadi lebih konsumtif yang kadang kala tidak seimbang dengan pendapatan 

mereka sehingga untuk memenuhi kebutuhannya itu banyak masyarakat yang 

menjual lahannya kepada perusahaan HPH atau bahkan menjadi tenaga untuk 

memotong kayu padahal menurut adat mereka memotong atau merusak sesuatu 

tanpa alasan yang jelas sangat dilarang karena setiap benda itu memiliki jiwa 

sama seperti manusia. Tidak hanya sampai disitu masalah yang terjadi di desa ini 

akibat lain yang ditimbulkan adalah munculnya konflik antar warga kampung dan 

antar suku karena masalah tanah yang pada dasarnya milik suku per suku namun 

selama ini tidak memiliki sertifikat hanya dibatasi dengan tanda-tanda tertentu 

seperti pohon, batu, dan lain sebagainya, inilah yang menjadi sebuah sumber 

konflik ditengah masyarakat (Hernawati, 2004:71-77). 

Penelitian lainnya diadakan di Desa Saureinu’ desa yang terletak di 

Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menurut tim dari YCM hasil 

diskusi yang mereka dapatkan selama meneliti di sana bahwa pada kenyataannya 

sebagian besar masyarakat desa tersebut malu untuk mengakui kebudayaan 

mereka sendiri karena mereka menganggap bahwa kebudayaannya adalah sebuah 

kebudayaan yang primitif yang menyebabkan mereka dikucilkan dan tidak bisa 

diterima oleh orang lain termasuk oleh pemerintah (Hernawati, 2004:71-74) 
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Semua hasil penelitian di atas adalah dampak dari pergeseran kebudayaan. 

Pergeseran budaya di Mentawai itu terjadi akibat revolusi kebudayaan pada tahun 

1954 yang ditandai dengan rapat 3 agama yaitu Islam, Kristen, dan agama 

setempat (arat sabulungan), dimana masyarakat diharuskan memilih salah satu 

agama Islam atau Kristen (dalam waktu 3 bulan, atau dihukum) dan menghapus 

arat sabulungan, serta semua hal yang dianggap sebagai bagian dari “atribut 

keprimitifan” masyarakat Mentawai seperti budaya merajah tubuh, mengasah gigi 

dan berambut panjang, memakai cawat, serta perhiasan manik-manik yang 

biasanya dipakai oleh kaum pria dilarang (Hernawati, 2004:71-72) 

Sama dengan Desa Mongan Poula Dusun Salappa’ juga dusun yang 

dibentuk sebagai bagian dari program PKMT (Pemukiman Kembali masyarakat 

terasing). Dusun yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan dengan menggunakan 

perahu motor dari ibu kota kecamatan terletak di Desa Muntei, Kecamatan Siberut 

Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sama dengan beberapa daerah yang ada 

di kepulauan Mentawai, dusun ini juga terkena imbas dari revolusi kebudayaan. 

Namun fenomena pergeseran kebudayaan di sini tidak terlihat begitu jelas 

terutama pada kebudayaan tidak tampak, hal ini dapat dilihat dari cara mereka 

hidup yang masih mengandalkan alam, masih melakukan upacara-upacara yang 

sesuai dengan tuntutan adat mereka seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan 

pengobatan. Kemungkinan  ini terjadi karena beberapa faktor antara lain sulitnya 

mencapai Dusun Salappa’ ini karena tidak adanya jalan darat yang baik dan 

selama ini Dusun Salappa’ dianggap bukan merupakan daerah yang dianggap 

“ekonomis” bagi para pengusaha. 
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Lain halnya pada kebudayaan yang tampak (overt culture) disini 

mengalami pergeseran, sebagai contoh jarang kita menemui remaja yang 

menggunakan tato, mengasah gigi dan juga jarangnya kita menemui uma (rumah 

tradisional orang Mentawai). Dengan hilangnya kebudayaan yang tampak (overt 

culture) ini juga menyebabkan hilangnya beberapa nilai-nilai kebudayaan tidak 

tampak (covert culture) yang ada di masyarakat, sebagai contoh ketika hilangnya 

uma di pemukiman penduduk berefek pada kebudayaan inti dimana masyarakat 

yang biasanya dahulu tidak mengenal strata sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat dan dalam setiap penentuan keputusan untuk kepentingan bersama 

berdasarkan hasil musyawarah, namun semenjak hilangnya uma dan masuknya 

sistem pemerintahan di Dusun Salappa’, di masyarakat mulai tercipta strata sosial 

dimana ada yang menjadi pemimpin yang dominan di masyarakat dan juga 

berperan besar terhadap pengambilan keputusan contohnya adanya kepala dusun 

(dampak program PKMT). Berdasarkan observasi awal masyarakat di Dusun 

Salappa’ juga menjadi lebih individualis padahal dahulunya mereka adalah 

masyarakat yang komunal yang dibentuk oleh fungsi uma. Hal ini dibuktikan 

dengan kecenderungan orang-orang yang telah berhasil dalam status ekonominya 

cenderung untuk tidak lagi memiliki kebersamaan dan kepedulian terhadap 

kelompoknya.    

Bagaimanapun pergeseran kebudayaan itu pasti akan terjadi, tapi 

pergeseran kebudayaan itu seharusnya terarah dan terencana sehingga masyarakat 

tidak kehilangan identitas kebudayaan mereka, oleh karena itu pada tahun 1978 

pemerintah Indonesia bekerja sama dengan beberapa oraganisasi luar negeri, 
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antara lain dengan Union for the Conservation of Nature (Serikat International 

untuk Perlindungan Alam), The World Wildlife Fun (Dana Satwa Liar Dunia), dan 

Pemerintah Indonesia serta Belanda, Proyek ini kemudian dikembangkan lebih 

lanjut, dan dimulai pada tahun 1978. Proyek ini mempunyai dua sasaran, yaitu 1) 

merangsang kesadaran pada pihak orang Mentawai mengenai pola-pola perubahan 

kehidupan mereka dan pilihan bagi masa depan; 2) memperkenalkan sejumlah 

pembaharuan yang mudah diintegrasikan untuk memperbaiki keadaan ekonomi 

mereka. Namun kenyataan yang kini terjadi di lapangan, bisa dikatakan bahwa 

proyek ini gagal karena dua tujuan awal dari proyek ini tidak tercapai. Tujuan 

pertama yang memfokuskan pada upaya penyadaran pola-pola perubahan 

sehingga mereka dapat memilih dan menentukan seberapa jauh mereka 

mengintegrasikan kebudayaan mereka kedalam kehidupan yang baru sehingga 

terjadi akulturasi budaya yang terarah sehingga masyarakat tidak kehilangan 

identitas kebudayaannya, namun upaya itu gagal dan masyarakat tetap mengalami 

sebuah kebingungan terhadap identitas kebudayaan mereka dan berbagai 

fenomena lain seperti yang telah penulis ungkapkan di atas. Tujuan kedua yang 

menfokuskan kemandirian masyarakat Mentawai dalam bidang ekonomi, namun 

yang terjadi sekarang masyarakat sangat tergantung dengan keberadaan 

perusahaan kayu, dalam menopang keadaan ekonomi mereka (ini juga dampak 

tidak langsung dari lunturnya budaya tradisional). Tentu saja kegagalan program 

ini menjadi sebuah tanda tanya besar, karena dengan tujuan untuk memperbaiki 

kualitas hidup masyarakat dan penyelamatan kebudayaan setempat agar tidak 

hilang seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun yang terjadi 
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adalah sebaliknya kebudayaan tetap luntur. Selain itu penghentian program 

pemaksaan kebudayaan oleh pemerintah seperti pada tahun 1950-1970an dan 

dijadikannya Mentawai sebagai sebuah kabupaten yang berdiri sendiri seharusnya 

hal ini berdampak positif terhadap kebudayaan asli masyarakat Mentawai sendiri 

dapat lestari dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, namun hal itu sangat 

jauh dari kenyataan kebudayaan tetap luntur dan kebudayaan-kebudayaan dari 

suku lain lah yang lebih dominan disini. 

Apakah hal ini terjadi akibat rendahnya motivasi untuk melestarikan atau 

melakukan sebuah konservasi terhadap kebudayaan mereka atau faktor lainnya, 

untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana motivasi konservasi kebudayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat Mentawai, khususnya Dusun Salappa’. 

 

1.2  Rumusan Permasalahan 

Agar lebih spesifik permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal 

ini, maka penulis memandang perlu memfokuskan kajian dari judul di atas 

sebagai berikut: 

Bagaimana motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat Dusun 

Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan 

Mentawai. 

1.3  Penegasan Istilah 

Ada Beberapa konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan 

perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kesalahan interprestasi makna dalam menggunakan 
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konsep dan istilah dalam penelitian. Konsep dan istilah yang perlu dijelaskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi adalah suatu dorongan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu 

yang berfungsi menggerakan, dan mengarahkan perilaku individu untuk 

mencapai tujuannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 

2. Konservasi itu merupakan segala usaha pemeliharaan dan perlindungan secara 

teratur sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia agar tidak musnah 

atau rusak dengan jalan pelestarian. 

3. Kebudayaan adalah sistem atau norma yang merupakan hasil dari pikiran serta 

pengalaman manusia dan telah diwariskan turun temurun sehingga menjadi 

kebiasaan dan pegangan bagi masyarakat baik itu yang tampak maupun tidak 

tampak. 

4. Motivasi konservasi kebudayaan adalah suatu hal yang menggerakkan, 

mengarahkan, dan menopang seorang individu untuk melakukan pemeliharaan 

dan perlindungan hasil akal budi manusia yang telah menjadi kebiasaan secara 

turun murun dengan jalan melestarikannya. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui motivasi konservasi 

kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut 

Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul studi deskriptif tentang motivasi konservasi 

kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut 
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Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat praktis maupun teoretis. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya psikologi sosial mengenai motivasi konservasi 

kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut 

Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga memberikan penjelasan 

bagaimana perilaku individu dengan kebudayaan tertentu. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Pemerintah. 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengambil 

keputusan serta menerapkan keputusan itu pada masyarakat Mentawai, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan 

budaya setempat, selain itu juga penelitian ini dapat dijadikan referensi 

kebudayaan mana saja yang bisa dikembangkan dan dijadikan aset wisata. 

1.5.2.2 Bagi Masyarakat Mentawai  

Bagi Masyarakat Mentawai khususnya Dusun Salappa’ itu sendiri agar 

tetap termotivasi untuk melestarikan budaya mereka sendiri, dan bangga terhadap 

budaya mereka sehingga budayanya itu tidak punah.  
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1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi skripsi ini, maka 

di bawah ini disajikan secara garis besar sistematika skripsi dengan bagian-bagian 

yaitu: 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar indeks, 

dan lampiran-lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yang berisi sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini dibahas tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, 

penegasan istilah, dan batasan operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 

 

1.6.2.2 Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas tentang konsep-konsep teoretis yang mendasari 

dilakukannya penelitian ini, yaitu: Pengertian motivasi, aspek-aspek motivasi, 

jenis-jenis motivasi, tujuan motivasi, pegertian konservasi, pengertian 

kebudayaan, struktur kebudayaan, serta alur pikir penelitian. 

1.6.2.3 Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian, variabel penelitian, 

hubungan antar variabel, populasi dan pengambilan sampel, definisi operasional 
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variabel penelitian, metode dan instrument pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas, dan metode analisis data. 

1.6.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan disajikan tentang diskripsi hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

1.6.2.5 Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini disajikan tentang simpulan dan saran yang diberikan 

berdasarkan hasil penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORITIS 

 

Dalam suatu penulisan ilmiah yang berhubungan dengan suatu penelitian, 

perlu adanya pembahasan mengenai teori yang digunakan. Landasan teori 

mencakup semua hal yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu semua yang 

berkaitan dengan variabel motivasi konservasi kebudayaan, karena variabel 

penelitian ini merupakan variabel yang melibatkan tiga disiplin ilmu, dimana 

motivasi merupakan kajian dari ilmu psikologi dan kebudayaan pada masyarakat 

merupakan kajian dari ilmu antropologi dan sosiologi maka dalam penyusunan 

teorinya peneliti mengabungkan tiga disiplin ilmu tadi dalam sebuah rangkaian, 

dimana pertemuan antara psikologi, antropologi dan sosiologi itulah yang 

merupakan daerah dari psikologi sosial. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

Psikologi Sosial 

 

 

Sosiologi 

 

Antropologi 

 

Psikologi 

Gambar 2.1 

Kerangka Teori Motivasi Konservasi Kebudayaan 
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Sebenarnya motivasi konservasi kebudayaan berada pada kawasan 

psikologi sosial, namun untuk menjelaskan tentang motivasi konservasi 

kebudayaan, diperlukan bantuan dari tiga disiplin ilmu tersebut sehingga dapat 

tercipta pengertian dan aspek-aspek dari motivasi konservasi kebudayaan yang 

akan diteliti. Untuk mencapai pengertian dan aspek serta indikator dari motivasi 

konservasi kebudayaan maka perlu dijelaskan terlebih dahulu secara satu persatu 

tentang motivasi, konservasi, dan kebudayaan baru dapat ditarik sebuah 

kesimpulan mengenai motivasi konservasi kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari 

uraian pada sub tajuk-sub tajuk yang terdapat pada landasan teori berikut: 

 

2.1 Motivasi Konservasi Kebudayaan  

2.1.1 Pengertian Motivasi Konservasi kebudayaan 

2.1.1.1 Pengertian Motivasi 

“Motivasi merupakan suatu variabel penyelang yang digunakan untuk 

menimbulkan faktor-faktor tertentu dalam organisme yang membangkitkan, 

mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah-laku menuju satu sasaran” 

(Chaplin, 1999:310) 

Menurut Purwanto (2003:71) motivasi adalah “pendorongan”: suatu usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut Vroom dalam Purwanto (2003:72), motivasi 

mengacu kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap 

bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. 
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Hoy dan Miskel (1982) dalam Purwanto (2003:72) mendefinisikan 

motivasi sebagai kekuatan-kekuatan komplek, dorongan-dorongan, kebutuhan-

kebutuhan, pertanyaan-pertanyaan ketegangan (tension states), atau mekanisme 

lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah 

pencapaian tujuan. 

Selain itu motivasi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dan mendapatkan perhatian lebih dalam usaha menumbuhkan dan memelihara 

perilaku seseorang dalam hidup berkelompok. Karena yang dimaksud dengan 

motivasi di sini adalah “daya dorong yang mengakibatkan seseorang agar mau dan 

rela untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

dan menunaikan tanggung jawabnya (Siagian, 1981:91) 

Sedangkan secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah 

untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu (Purwanto, 2003:73). 

Callahan dan Clark dalam Sutomo, (2006:94) mengemukakan bahwa 

motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya 

tingkah laku kearah tujuan tertentu. Motivasi merupakan bagian penting dalam 

setiap kegiatan tanpa motivasi tak ada kegiatan yang nyata. Menurut Maslow 

(1970) dalam Sutomo, (2006: 94) motivasi merupakan tenaga pendorong dari 

dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha memenuhi 

kebutuhannya.  
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Istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah 

kebutuhan (need), keinginan (want), dorongan (drive) dan gerak hati (impuls). 

Hersey dan Blanchart (1989:72) dalam Sutomo (2006:95) menyatakan istilah 

tersebut merupakan motif, sedang motivasi adalah kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 

Selanjutnya McClleland (1986) dalam Sutomo (2006:95) menyatakan 

bahwa motivasi adalah unsur penentu yang mempengaruhi perilaku yang terdapat 

dalam setiap individu dan motivasi adalah daya penggerak aktif yang terjadi pada 

saat tertentu, terutama jika kebutuhan untuk mencapai tujuan sempat dirasakan 

atau mendesak. 

Motivasi menurut Mc Donald dalam Hamalik, (2007:173)”Motivation is a 

energy change within the person characterized by affektive arousal and 

anticipatory goal reactions” (motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk 

mencapai tujuan). Motivasi adalah kebutuhan psikologis yang telah memiliki 

corak atau arah yang ada dalam diri individu yang harus dipenuhi agar kehidupan 

kejiwaanya terpelihara, yaitu senantiasa berada dalam keadaan seimbang yang 

nyaman Wiramihardja, (2004:7).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, 

motivasi adalah suatu dorongan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu yang 

berfungsi  mengerakan, dan mengarahkan perilaku individu untuk mencapai 

tujuannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 
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2.1.1.2 Pengertian Konservasi 

Konservasi sendiri berarti pemanfaatan secara bijaksana dan 

berkesinambungan dari suatu sumber daya alam, dengan menimbulkan dampak 

negatif seringan mungkin dan manfaat seoptimal mungkin  

(http://www.subterra.or.id/dat) 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia konservasi adalah pemeliharaan dan 

perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan 

dengan jalan mengawetkan: pelestarian (1991:520).  

Konservasi juga merupakan istilah yang menjadi payung dari semua 

kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah 

dirumuskan dalam piagam Burra tahun 1981 (Sidharta dan Budiharjo, 1989:10).  

Berdasarkan Keputusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 

KM. 52/OT.001/MPK/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian 

Sejarah dan Nilai Tradisional: Bahwa pelestarian kebudayaan tidak dalam arti 

menjaga keasliannya tetapi kebudayaan itu bersifat dinamis. Pelestarian dalam arti 

dinamis meliputi empat unsur pembinaan, perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan (menggunakan kebudayaan dalam membentuk watak dan jati diri 

bangsa, perekat persatuan bangsa dan menjalin hubungan antarbangsa). 

(Nurmatias, 2006 ) 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konservasi itu merupakan segala usaha pemeliharaan dan perlindungan secara 

teratur sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia agar tidak musnah atau 

rusak dengan jalan pelestarian. 
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2.1.1.3 Pengertian Kebudayaan 

Sebagaimana ilmu sosial yang lain banyak pihak yang mendefinisikan 

tentang kebudayaan, bahkan menurut A.L Kroeber dan C. Kluckhohn (1952) 

dalam Pengantar Ilmu Antorpologi (Koenjaraningrat 2000:181) ada sekitar 160 

defenisi kebudayaan yang dibuat oleh ahli antropologi, itu baru dari ahli 

antropologi saja belum dari disiplin ilmu yang lain. Namun berikut akan disajikan 

beberapa definisi kebudayaan.  

Kata kebudayaan itu sendiri berasal dari kata Sanskerta yaitu buddayah, 

yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi dan akal, yang berarti bahwa 

kebudayaan itu adalah hal yang berkaitan tentang akal. Walaupun ada beberapa 

sarjana yang membedakan antara budaya dengan kebudayaan, dimana budaya 

adalah “daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa sedangkan kebudayaan 

adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa itu” namun banyak ahli terutama ahli 

antropologi kebudayaan yang beranggapan bahwa kata budaya disini hanya 

singkatan dari kebudayaan itu sendiri dengan arti yang sama Koenjaraningrat 

(2000:181). Sesuai dengan pendapat kebanyakan para ahli penulis juga akan 

memaknai budaya dan kebudayaan dalam arti yang sama. 

Pengertian paling tua atas kebudayaan diajukan oleh Edward Burnett Tylor 

dalam karyanya yang berjudul Primitve Culture , dalam  Horton dan Hunt 

(1999:58) “kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, 

keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan, dan 

kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.” 

Sedangkan menurut Horton dan Hunt (1999:58) kebudayaan adalah seperangkat 
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peraturan dan tata cara guna memenuhi kebutuhan mereka dari pengalaman 

hidupnya bersama dengan seperangkat gagasan dan nilai yang mendukung. 

Sedangkan menurut Wahlstrom (1992) kebudayaan adalah sebuah 

pengalihan atau sosialisasi perilaku, kepercayaan, seni, instituisi dan semua karya 

lain dalam suatu masyarakat (Liliweri, 2004:107). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991:149) “budaya adalah suatu 

hasil dari pikiran atau akal budi manusia yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit 

untuk diubah”. Hal ini sejalan dengan dengan definisi kebudayaan menurut 

Koenjaraningrat (2000:180) ia berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah 

“keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar” 

Sedangkan menurut Ralph Linton dalam jurnal Leonard Siregar (2002:4) 

“Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya 

mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih 

diinginkan”. 

Dari semua penjabaran satu-persatu diatas mengenai motivasi, konservasi, 

dan kebudayaan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa motivasi 

konservasi kebudayaan adalah suatu kebutuhan yang menyebabkan timbulnya 

dorongan untuk berperilaku menjaga, melindungi suatu sistem atau norma yang 

merupakan hasil dari pikiran serta pengalaman manusia dan telah diwariskan 

turun temurun sehingga menjadi kebiasaan dan pegangan bagi masyarakat baik itu 

yang tampak maupun tidak tampak agar tidak musnah atau rusak.  

2.1.2 Teori Motivasi 
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Motivasi adalah hal yang kompleks dan rumit untuk dijelaskan karena 

wujudnya yang tidak tampak dan hanya perilaku yang dijadikan indikatornya, 

oleh karena itu untuk mengetahui motivasi seseorang atau masyarakat sebaiknya 

dilihat dari beberapa prespektif teori sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik 

dari pada hanya melihat dari satu sudut pandang teori. 

Namun untuk kasus yang terjadi di Mentawai (motivasi konservasi 

kebudayaan) penulis memilih untuk menggunakan teori pengukuhan 

(reinforcement theory).  Dimana teori pengukuhan ini berhubungan dengan teori 

belajar operant conditioning dari Skinner.  

Pada dasarnya teori ini mempunyai dua aturan pokok: aturan pokok yang 

berhubungan dengan pemerolehan perilaku-perilaku yang benar atau dikehendaki 

dan aturan pokok yang kedua adalah berhubungan dengan penghilangan atau 

penghapusan perilaku-perilaku yang salah atau tidak diinginkan. Pemerolehan dari 

suatu perilaku menuntut adanya sebuah pengukuhan (reinforcement) sebelumnya. 

Reinforcement dapat positif (pemberian ganjaran untuk satu perilaku yang 

diinginkan) atau negatif (penghilangan rangsangan aversif atau memberikan 

hukuman jika timbul sebuah perilaku yang tidak diinginkan). (Munandar, 

2004:335) 

Jadi aturan pokok teori ini adalah jawaban-jawaban atau perilaku-perilaku 

yang tidak dikukuhkan atau yang dihukum akan hilang sedangkan perilaku-

perilaku atau jawaban-jawaban yang dikukuhkan atau diberi ganjaran positif akan 

bertahan. 
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Penulis memilih teori teori pengukuhan (reinforcement theory) sebagai 

grand teori dalam melihat masalah motivasi konservasi kebudayaan pada 

masyarakat Salappa’. Hal ini dikarenakan di Salappa’’ sendiri dan Mentawai pada 

umumnya, pernah terjadi revolusi kebudayaan pada tahun 1954 hingga tahun 

70an, dimana para penduduk asli masyarakat Mentawai dipaksa meninggalkan 

kebudayaan mereka yang dianggap primitif oleh pemerintah pada waktu itu. Di 

Salappa’ sendiri pada waktu itu polisi masuk kampung dan melakukan rasia serta 

mengumpulkan peralatan budaya. Mereka membakarnya dan disaksikan oleh 

penduduk, laki-laki yang berambut panjang dipotong secara paksa dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaannya seperti menggunakan tato, 

memakai cawat dan upacara-upacara kebudayaan lainnya dilarang, jika mereka 

melanggar akan ditahan dan dijebloskan di dalam penjara. Akibatnya kebudayaan 

yang telah turun temurun mereka pakai hilang karena ditinggalkan oleh penduduk 

Mentawai (hanya beberapa orang saja yang tetap menjalankan kebudayaan 

mereka secara sembunyi-sembunyi) dan penduduknya mengalami kehilangan 

identitas kebudayaan tanpa sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. 

Semua itu terjadi akibat dari hukuman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia 

pada waktu itu sehingga perilaku yang sesuai dengan kebudayaan Mentawai 

hilang (Hernawati, 2004:71-72), hal ini sesuai dengan aturan inti dari teori 

pengukuhan (reinforcement theory) bahwa jika sebuah perilaku itu diberikan 

hukuman atau ganjaran negatif maka perilaku tersebut akan hilang. 

Keadaan ini diperparah dengan persepsi yang dibuat oleh pemerintah (baik 

itu secara langsung muapun tidak langsung) bahwa kebudayaan Mentawai adalah 
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kebudayaan yang primitif sedangkan kebudayaan luar Mentawai (yang dibawa 

oleh pendatang) adalah kebudayaan yang modern sehingga setiap orang Mentawai 

asli yang meninggalkan kebudayaanya dan beralih dengan kebudayaan yang baru 

mereka dianggap lebih modern dan beradab ketimbang individu yang tetap 

menggunakan tato dan berbagai bentuk kebudayaan Mentawai lainnya, pujian ini 

adalah sebuah pengukuhan positif atau reinforcement. Jadi baik secara disengaja 

maupun tidak disengaja masyarakat Mentawai termotivasi untuk meninggalkan 

kebudayaan mereka dan beralih kekebudayaan baru yang dianggap lebih modern.  

Namun seiring dengan pergantian waktu dan perubahan sistem 

pemerintahan (adanya otonomi daerah) pemerintah mengganti kebijkannya 

tersebut dan mulai mendorong masyarakat asli Mentawai untuk melestarikan 

kebudayaan mereka agar tidak punah atau mengalami perubahan (bentuk teori 

pengukuhan positif reinforcement) yang tidak disadari oleh masyarakat Mentawai 

itu sendiri. Sehingga mereka tidak mengalami kehilangan identitas kebudayaan 

dan keterkejutan budaya. Bentuk pemberian pengukuhan  positif  atau 

reinforcement yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan mendirikan Balai 

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT), yang bertujuan untuk 

melestarikan kebudayaan-kebudayaan tradisional agar tidak punah termasuk disini 

kebudayaan Mentawai. (Nurmatias, 2006 ). 

2.1.3 Komponen-komponen Motivasi Konservasi Kebudayaan 

2.1.3.1 Komponen-komponen motivasi 

Menurut Hamalik (2007:174) pada hakikatnya motivasi itu memiliki dua 

komponen pokok, yakni komponen dalam dan komponen luar, dimana komponen 
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dalam (inner component) ialah perubahan yang terdapat di dalam diri seseorang,  

yang menyebabkan keadaan merasa tidak puas dan ketegangan psikologis, untuk 

menciptakan rasa seimbang (homeostatis) maka seseorang akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan (motivasi timbul) yang kurang tadi sehingga akan 

mengurangi ketegangan. Misalnya rasa haus (kebutuhan untuk minum) 

menyebabkan kita tertarik pada air segar.  

Komponen luar (outer component) ialah apa yang diinginkan oleh 

seseorang, tujuan yang menjadi arah perbuatan atau perilakunya jadi komponen 

luar ini adalah tujuan yang hendak dicapai. Misalnya mahasiwa yang belajar 

dengan giat agar mendapatkan nilai yang baik ini. Nilai yang baik ini merupakan 

faktor atau komponen luar yang menimbulkan motivasi. 

Lebih rinci Hamalik (2007:174) membagi komponen motivasi menjadi 3 

komponen, yaitu: 

(1) Motivasi dan kebutuhan. Kebutuhan adalah kecenderungan–kecenderungan 

permanen  dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan dan 

menimbulkan kelakuan untuk mencapai tujuan.  

(2) Motivasi dan drive. Drive adalah suatu perubahan dalam struktur 

neurofisiologis seseorang yang menjadi dasar organis perubahan energi yang 

disebut motivasi. Jadi, timbulnya motivasi disebabkan oleh terjadinya 

perubahan-perubahan neurofisiologis. Dikatakan oleh Morgan da Stellar 

dalam Hamalik, ”A drive is an intuiting neurophysiological structure of 

person which is the organic basis for the energy change we call ’motivation’.” 

Jelas sekali bahwa hubungan antara motivasi, drive, dan kebutuhan itu erat 
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sekali. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan 

dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan ini berorientasi pada pemenuhan 

harapan atau mencapai tujuan. Dorongan yang mengarah pada tujuan ini 

merupakan inti dari motivasi. 

(3) Motivasi dan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu 

perbuatan yang pada giliranya akan memuaskan kebutuhan individu 

Sedangkan menurut Owen dalam Sutomo (2006:94) Ada dua jenis 

motivasi yaitu motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik  

(1) Motivasi intrinsik atau motivasi internal adalah motivasi yang datang dari  

dalam diri seseorang.  

(2) Motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal yaitu motivasi yang berasal dari 

lingkungan luar diri seseorang. 

Untuk memahami pengelompokan motivasi ini akan lebih mudah dengan 

mengetahui latar belakang timbulnya motivasi tersebut yaitu motivasi yang 

datangnya dari dalam diri individu itu untuk melakukan sesuatu dan biasanya 

motivasi jenis ini lebih kuat. Motivasi atau dorongan untuk berbuat sesuatu karena 

datangnya dari luar individu itu atau atas kemauannya sendiri, misalnya dipaksa, 

dorongan orang lain, ajakan orang lain, suruhan dan sebagainya. Dalam kondisi 

semacam ini dia mau melakukan perbuatan atau tindakan seperti apa yang diajak 

oleh orang lain tersebut. 

Sedangkan menurut Walgito motivasi merupakan keadaan dalam diri 

individu atau oraganisasi yang mendorong perilaku kearah tujuan yang ingin 
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dicapai (Walgito, 2002:169). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

motivasi itu mempunyai 3 aspek, yaitu:  

(1) Keadaan terdorong dalam diri organisme (a driving state), yaitu kesiapan 

bergerak karena kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri adalah kecenderungan-

kecenderungan yang bersifat permanen yang terdapat dalam diri seseorang dan 

menimbulkan dorongan untuk berperilaku agar kebutuhan itu terpenuhi, 

misalnya kebutuhan jasmani, karena keadaan lingkungan, atau karena keadaan 

mental seperti berpikir dan ingatan:  

(2) Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini: yang artinya 

mengarahkan perbuatan kepada pencapaiaan tujuan yang diinginkan. 

(3) Goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Maksud tujuan di sini 

adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang pada gilirannya 

akan memuaskan kebutuhan individu. Adanya tujuan yang jelas dan disadari 

akan mempengaruhi kebutuhan, dan ini akan menimbulkan motivasi pada diri 

seseorang. 

Sedangkan menurut kebanyakan definisi, motivasi mengandung tiga 

komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkahlaku 

manusia (Purwanto, 2003: 72). 

(1) Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu: memimpin 

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu misalnya kekuatan dalam 

ingatan, respon-respons efektif dan kecenderungan mendapat kesenangan. 
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(2) Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku dengan demikian 

ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkahlaku individu diarahkan 

terhadap sesuatu. 

(3) Untuk menjaga dan menopang tingkah laku, tingkah laku, lingkungan sekitar 

harus menguatkan (reinforce) intesitas dan dorongan-dorongan, serta kekuatan 

individu.  

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek-

aspek dari motivasi itu adalah: 

(1) Kebutuhan adalah kecenderungan–kecenderungan permanen  dalam diri 

seseorang yang menimbulkan dorongan dan menimbulkan kelakuan untuk 

mencapai tujuan.  

(2) Dorongan (drive) adalah suatu perubahan dalam struktur neurofisiologis 

seseorang yang menjadi dasar organis perubahan energi yang disebut 

motivasi. 

(3) Goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Maksud tujuan disini 

adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang pada gilirannya 

akan memuaskan kebutuhan individu. 

2.1.3.2 Komponen Konservasi. 

Seperti yang diungkapkan di atas tentang pengertian Konservasi budaya 

Berdasarkan Keputusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM. 

52/OT.001/MPK/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah 

dan Nilai Tradisional: Bahwa pelestarian atau konservasi kebudayaan tidak dalam 

arti menjaga keasliannya karena kebudayaan itu bersifat dinamis. Pelestarian 
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dalam arti dinamis meliputi empat unsur pembinaan, perlindungan, 

pengembangan dan pemamfaatan (menggunakan kebudayaan dalam membentuk 

watak dan jati diri bangsa, perekat persatuan bangsa dan menjalin hubungan 

antarbangsa). (Nurmatias, 2006). Dari pengertian diatas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa konservasi itu memiliki empat unsur yaitu: 

(1) Pembinaan kebudayaan adalah pembinaan yang dilakukan agar kebudayaan 

itu tetap bertahan dan berkembang sehingga menjadi salah satu kekayaan 

nasional yang bisa merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

(2) Perlindungan terhadap punahnya sebuah kebudayaan yang mengakibatkan 

kehilangan identitas kebudayaan pada masyarakat adat. 

(3) Pemamfaatan kebudayaan adalah menggunakan kebudayaan untuk 

membentuk watak dan jati diri bangsa (nation and charater building), serta 

sebagai perekat persatuan bangsa (bukan sebagai pembeda antar suku yang 

akhirnya menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia) , dan menjalin 

persahabatan antar bangsa    

(4) Pengembangan kebudayaan. Bentuk pengembangan kebudayaan adalah 

dengan melakukan upaya perlindungan, pemeliharaan, pengawetan 

kebudayaan untuk mencegah supaya tidak hilang dan musnah melalui usaha 

pengembangan dan pengkayaan kebudayaan yang perlu ditingkatkan supaya 

kebudayaan itu tidak stagnan.  

Sedangkan langkah strategis yang dilakukan untuk mengembangkan 

kebudayaan ini dapat ditempuh melalui dokumentasi, menginvetaris kebudayaan, 

dan merekam semua aset kebudayaan melalui regulasi dengan tujuan agar dapat 
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menggali informasi dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah  

kebudayaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen konservasi itu adalah 

perlindungan terhadap kebudayaan agar tidak punah dan kehilangan maknanya. 

2.1.3.3 Wujud Kebudayaan  

Wujud kebudayaan dapat dibagi kedalam kebudayaan materi dan non 

materi. Kebudayaan non materi terdiri dari pola-pola perilaku, norma, nilai-nilai 

dan hubungan sosial dari sekelompok manusia. Kebudayaan materi adalah hasil 

produksi dari suatu kebudayaan berupa benda yang dapat ditangkap oleh indra, 

misalnya makanan, pakaian, metode perjalanan, alat-alat teknologi dan lain 

sebagainya. (Horton dan Hunt, 1999 : 72). 

Sedangkan menurut Talcott Parsons dan A.L Kroeber dalam buku The 

Concept of Culture and of Social System. American Sosiological Review (1958) 

dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi menyarankan agar membedakan secara 

tajam wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan dan konsep-konsep 

dari wujud kebudayaan, hal ini sejalan dengan J.J. Honigmann yang dalam 

bukunya The World of Man (1959) membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, 

yaitu ideas, activities, dan artifacts (Koentjaraningrat, 2000:186). 

Pendapat ini sesuai dengan pendirian Koentjaraningrat dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi (2000:186-187) ada tiga wujud 

kebudayaan yaitu: 

(1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma, peraturan dan sebagainya. 
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(2) Wujud kebudayaan adalah sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. 

(3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak 

dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada dalam alam pikiran warga masyarakat 

dimana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan 

wujud kebudayaan kedua adalah sosial system atau sistem sosial. Sistem sosial ini 

terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, 

serta bergaul satu dengan yang lainnya setiap saat. Sistem sosial ini bersifat 

konkret, terjadi disekeliling kita sehari-hari sehingga bisa diobservasi, difoto dan 

didokumentasikan. 

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, kebudayaan ini 

berupa seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan semua karya 

manusia dalam masyarakat sehingga sifatnya paling konkret, dan berupa benda-

benda  atau hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto. 

Dari tiga pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa budaya 

itu memiliki dua wujud yaitu: 

(1) Kebudayaan yang tampak merupakan merupakan hasil dari kebudayaan yang 

dapat diamati secara fisik, dan biasanya kebudayaan tampak ini merupakan 

hasil dari kebudayaan yang tidak tampak. 

(2) Kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan yang tidak tampak dimana ini 

adalah inti dari sebuah kebudayaan, walaupun kebudayaan tidak tampak ini 

tidak dapat diamati oleh mata dan tidak berwujud benda atau objek, tapi di 
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sinilah terletak norma, nilai dan adat istiadat yang mengatur tata kehidupan 

masyarakat di dalamnya. 

Dari semua aspek tentang motivasi, konservasi dan kebudayaan yang telah 

dibahas di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa aspek dari motivasi 

konservasi kebudayaan itu adalah sebagai berikut: 

(1) Kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan baik itu 

kebudayaan yang tampak maupun kebudayaan yang tidak tampak. 

(2) Dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan baik itu 

kebudayaan yang tampak maupun kebudayaan yang tidak tampak. 

(3) Kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan 

baik itu kebudayaan yang tampak maupun kebudayaan yang tidak tampak. 

  

2.2 Kebudayaan Mentawai 

Dusun Salappa’ yang dihuni sekitar 200 jiwa yang berasal dari 70 kepala 

keluarga (KK). Dusun Salappa’ terletak dialiran sungai Silaoinan yang berjarak 

sekitar 5 jam perjalanan dengan menggunakan perahu bermotor dari Siberut 

Selatan ini. Sama dengan masyarakat Mentawai pada umumnya kebudayaan dari 

penduduk dusun Salappa’ ini langsung berasal dari jaman Neolitik, yaitu dari 

akhir jaman batu. Pada jaman itu lebih dari 3000 tahun yang lalu, berbagai bangsa 

dari benua asia bermigrasi ke Indonesia dan lambat laun menetap diberbagai pulau 

termasuk di kepulauan Mentawai. Walaupun masyarakat Mentawai tidak lagi 

membuat peralatan mereka dari batu, tetapi tradisi Neolitik yang sederhana dari 
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orang Mentawai nampak lebih jelas dalam organisasi kehidupan mereka sehari-

hari. 

Menurut Schefold dalam bukunya yang berjudul Mainan Bagi Roh 

Kebudayaan Mentawai (1991:120-123). Dunia orang Mentawai bercirikan adanya 

ketegangan-ketegangan atau konflik-konflik yang sifatnya tetap, dan ditandai 

dengan usaha untuk mengurangi konflik tersebut dan untuk memelihara atau 

memulihkan keseimbangan. Pertentangan-pertentangan ini terwujud dalam tiga 

bidang : (1) hubungan-hubungan dalam uma (rumah adat masyarakat Mentawai): 

(2) hubungan-hubungan antar uma dan (3) hubungan antar manusia dengan 

lingkungannya.      

Dalam sebuah uma berlaku solidaritas yang sifatnya menyeluruh, hasil 

kerja dari sebuah keluarga adalah milik keluarga yang bersangkutan namun 

keluarga tersebut juga harus siap membantu keluarga lain yang membutuhkan 

bantuan. Prinsip solidaritas nampak dalam kebiasaan makan. Misalnya saja tabu 

untuk memakan daging seorang diri. Bila seorang warga uma berhasil dalam 

pemburuan maka hasil tersebut harus dibagikan secara adil, sehingga setiap 

keluarga dari uma tersebut menerima jumlah daging yang sama. Apabila akan 

diadakan perayaan besar, maka sebelumnya seluruh anggota uma berunding 

mengenai beberapa ekor babi yang akan disumbangkan oleh masing-masing 

keluarga. Jumlah babi yang akan disumbangkan oleh masing-masing keluarga ini 

tergantung dari jumlah babi yang mereka miliki. Semakin banyak sebuah keluarga 

memiliki babi semakin banyak jumlah babi yang mereka sumbangkan. Babi-babi 

sumbangan ini diserahkan kepada uma untuk disembelih. Selanjutnya, 
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sumbangan-sumbangan pribadi ini dikumpulkan dan kemudian dibagikan 

kembali, sehingga setiap orang yang hadir menerima bagian yang sama 

banyaknya. Namun tidak jarang terjadi penolakan untuk memberikan babi-babi 

tersebut, karena babi juga dibutuhkan untuk kepentingan yang sifatnya pribadi 

seperti sebagai alat barter dengan uma tetangga, insiden-insiden seperti ini 

merupakan salah satu sumber konflik yang timbul dalam satu uma. Konflik ini 

biasanya diselesaikan dengan jalan musyawarah, seluruh anggota uma berkumpul 

termasuk juga wanita dan anak-anak untuk membahas persoalan tersebut, suatu 

keputusan baru dapat diterima jika semua pihak yakin akan keadilan keputusan 

tersebut. 

Sifat hubungan antar uma tidak jauh berbeda dengan dengan sifat 

hubungan yang terdapat dalam uma. Cara hidup yang ideal bagi masyarakat 

Mentawai adalah hidup bersama secara damai, dalam arti masing-masing warga 

tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Namun demikian terdapat juga 

cita-cita yang bertentangan, yaitu yang menyangkut kebanggaan dan keinginan 

dari tiap uma untuk mengungguli uma lainnya, hal ini menimbulkan kewaspadaan 

akan menjaga hak-hak serta kedudukannya, dan segera mencurigai uma tetangga, 

seakan mereka mempunyai niat yang tidak baik. Dalam masyarakat Mentawai, 

terdapat semacam pola rasa ketidakpercayaan, persaingan dan ketegangan-

ketegangan yang dapat menimbulkan permusuhan terbuka, namun kecenderungan 

persaingan yang demikian dapat dikurangi dengan kebutuhan akan kerja sama 

antar uma. Uma tetangga dapat diminta bantuannya ketika sebuah uma 

mempunyai suatu pekerjaan besar. Selain itu tiap-tiap uma harus melihat uma-



34 
 

uma lainnya untuk mencari pasangan hidup karena dalam satu uma di Mentawai 

merupakan satu garis keturunan laki-laki, sehingga mereka harus mencari istri dari 

uma tetangga.  

2.2.1 Ritual adat dalam kehidupan 

Berdasarkan laporan Team Pendidikan Kebudayaan Yayasan Citra 

Mandiri (Hernawati, 2004:15) terdapat tiga agama di Salappa’ yaitu Kristen, 

Islam dan Bahai. Walaupun masyarakat Salappa’ telah memeluk agama yang 

berasal dari luar namun dalam setiap aspek kehidupan mereka masih 

melaksanakan ritual-ritual seperti yang selama ini telah digariskan oleh nenek 

moyangnya. Berikut akan dipaparkan satu persatu aspek-aspek kehidupan mereka 

yang masih menganut tradisi dan kebudayaan asli mereka. 

2.2.1.1 Kelahiran 

Secara umum dapat dikatakan sarana kesehatan di dusun ini masih sangat 

minim. Apabila ada orang yang sakit maka pengobatan tradisional dengan sikerei  

yang umumnya digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya ada bangunan Polindes 

(poliklinik desa) yang dibangun pada tahun 2000 yang lalu. Namun sampai saat 

ini belum ada petugas yang ditepatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat (Hernawati, 2004:12).  

Akibatnya sampai saat ini belum ada sarana medis untuk ibu hamil dan 

persalinan di dusun Salappa’ kebanyakan mereka melahirkan dibantu oleh sesama 

ibu-ibu, namun tidak jarang seorang ibu melahirkan seorang diri tanpa bantuan 

orang lain ini terjadi ketika waktu bersalin hampir tiba ia berada di ladang atau di 

tempat bertenak babi. Dikarenakan sedikitnya sarana medis yang tersedia, hanya 
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ramuan obat tradisional yang digunakan bagi ibu melahirkan. Ramuan itu adalah 

batang sikukuet batang pohon ini dimemarkan terlebih dahulu lalu ditambahkan 

remasan daun talingengeng (sejenis serih), kemudian dililitkan dikening si ibu. 

Obat ini berfungsi untuk menghilangkan pusing akibat kehilangan darah sewaktu 

melahirkan. Daun talingengeng ini juga bisa digosokan diperut si ibu. Ramuan ini 

dipakai secara bergantian selama diperlukan.  

Ramuan lain yang dipakai adalah laggek lango, yaitu ramuan obat ini 

khusus diberikan oleh sikerei. Terdiri dari campuran daun-daunan dan bulu ayam. 

Ramuan ini dimasukan dalam bambu dan diminum oleh si ibu, ramuan ini 

berfungsi untuk menguatkan daya tahan tubuh ibu. Selain ramuan diatas ada 

makanan khusus bagi si ibu selama 1 minggu setelah melahirkan. Sagu harus 

dimasak dalam bambu (kaogbuk) karena masakan ini lebih lembut dari pada sagu 

yang dimasak dengan daun sagu. Sedangkan lauk yang dipakai adalah ayam kecil 

atau anak ayam yang tidak terlalu banyak mengandung lemak, karena lemak 

dianggap tidak baik bagi kesehatan ibu, selain itu ibu yang baru melahirkan tidak 

boleh memakan makanan dan buah-buah yang asam.  

Selain masalah makanan pada masa kehamilan dan proses persalinan 

dijalani dengan aturan dan pengetahuan adat istiadat setempat. Ibu hamil dan 

suaminya harus menjalani berbagai aturan dan pantangan (kei-kei) demi 

keselamatan ibu dan bayinya. Kei-kei itu antara lain menancapkan kayu, memaku, 

dan mengikatkan tali pada kayu atau benda lain. Semua yang dilakukan pada kayu 

itu akan terjadi juga pada si janin, seperti menancapkan kayu ke tanah atau 
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memaku kayu menyebabkan kayu itu tertancap erat juga hal yang sama akan 

terjadi pada si janin. 

Kei-kei yang berikutnya adalah menyembelih, membunuh dan 

menguburkan binatang. Binatang yang disembelih akan mengeluarkan darah yang 

banyak , dan ini akan terjadi pada ibu yaitu mengalami pendarahan ketika 

melahirkan jika kei-kei itu dilanggar. Kei–kei lain yang mengakibatkan 

penderitaan (pangoringan) bagi bayi adalah suami yang berselingkuh. Meskipun 

tidak diketahui oleh istri, namun janin dalam kandungan dapat merasakannya dan 

janin itu beranggapan bahwa ia tidak disayangi dan tidak diinginkan oleh 

bapaknya, maka setelah lahir pangoringan bisa berupa penyakit bahkan kematian. 

Seminggu setelah bayi lahir maka diadakan ritual adat yang disebut 

dengan Nemnem Kabei. Tujuan dari upacara ini adalah agar anak bebas dari 

pangoringan akibat pelangaran pantangan yang mungkin dilakukan orang tua 

sianak selama ia dalam kandungan. Seminggu kemudian diadakan lagi upacara 

yang disebut pangabela, sebelum upacara ini diadakan bayi belum boleh dibawa 

keluar rumah karena ditakutkan akan diganggu oleh roh jahat. Pada saat ini pula 

dibuat semacam penjaga tubuh (jagot tubu) bagi si bayi yang disebut silai-lai. 

Terdiri dari akar dari tumbuh-tumbuhan yang terbagi dalam dua kelompok. 

Kelompok sikatai berfungsi untuk mengusir hal-hal yang jahat, sedangkan 

kelompok simaeru bertujuan untuk mendatangkan hal yang baik-baik. 

Seminggu setelah upacara pangabela dilakukan, maka upacara yang 

berikutnya adalah pangambo yaitu upacara menambah satu lagi penjaga tubuh 

bayi. Penjaga tubuh itu berasal dari tanaman kinumbuk yaitu, tanaman yang 
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ditanam di depan rumah ketika upacara pangabela diadakan. Setelah dibuat silai-

lai anak bersama orang tuanya dibawa ke sungai. Di sungai ini sikerei  

mengadakan upacara untuk mengusir roh-roh di sungai agar tidak mengganggu 

karena ada anak yang dimandikan dan sekaligus mengenalkan anak pada sungai 

agar ia kelaknya bebas mandi dan bermain di sungai. Ritual lain yang masih harus 

dilakukan adalah Abbinen dimana pada upacara ini disembelih seekor babi lalu 

diangkat oleh beberapa orang kemudian anak bersama ayahnya dengan cara 

digendong berjalan dibawah babi yang telah diangkat tinggi-tinggi tadi sebanyak 

dua kali sambil mengucapkan permohonan. Permohonan pertama diucapkan 

ketika melewati babi itu untuk pertama kalinya, permohonan itu diucapkan oleh 

ayahnya berupa permintaan agar anaknya dijauhi dari musibah dan penderitaan 

serta hal-hal jelek lainnya. Begitu juga permohonan yang kedua diucapkan ketika 

melewati babi tadi, permohonan yang kedua ini berupa hal-hal baik seperti banyak 

rezeki dan lainnya pada sibayi dikemudian hari. 

Selain abbinen masih ada upacara yang harus dijalani oleh anak laki-laki 

bersama dengan ayahnya, upacara ini disebut dengan eneget. Dimana pada usia 

yang cukup anak laki-lakinya ini diajak pergi berburu monyet atau rusa kehutan, 

tujuannya untuk memperkenalkan kegiatan berburu pada si anak, caranya adalah 

dengan sang ayah mengendong anaknya dan dilatih untuk memegang panah. 

Sedangkan bagi perempuan akan diadakan rauk yang bertujuan 

mengenalkan anak pada kegiatan mencari ikan dimana ini memang salah satu 

tugas perempuan, tujuan kedua dari upacara itu adalah agar anak mendapatkan 
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rezeki berupa hasil buruan di hutan atau hasil tangkapan di sungai atau yang 

disebut dengan pana’na. 

Selain ritual-ritual di atas ada ritual khusus yang berkaitan dengan 

mengadopsi anak, yaitu lia pasiurau atau upacara pengangkatan anak. 

Mengangkat anak bisa saja dilakukan karena beberapa alasan antara lain anak itu 

sering sakit-sakitan atau karena calon orang tua angkat sayang kepada si anak. 

Tentu saja pengangkatan anak ini dilakukan dengan persetujuan orang tua anak. 

Tidak sama dengan kebudayaan barat dimana anak angkat tinggal dengan orang 

tua angkatnya di Salappa’ ini meskipun sudah menjadi anak angkat, si anak tetap 

bisa saja diasuh dan tinggal bersama orang tua kandungnya. 

2.2.1.2 Akil Balig 

Ketika masa akil balig pada masyarakat Salappa’ tidak ditandai dengan 

upacara khusus karena pada masa anak-anak mereka telah hidup bersama kaum 

dewasa, dan mereka telah lama membiasakan diri dengan alam kehidupan 

tersebut. Namun ada satu upacara yang dilakukan untuk meresmikan mereka saat 

memasuki masa akil baliq yaitu dengan pengasahan gigi depan dan bawah 

sehingga berbentuk runcing (Schefold, 1991:101-106). Hal ini mereka lakukan 

agar kelihatan lebih anggun sehingga tidak ada hubungannya dengan perilaku 

yang relegius atau pantangan yang manapun juga. 

Pengasahan gigi ini dilakukan dapat dilakukan oleh setiap pria dewasa 

termasuk ayah remaja yang bersangkutan, prosesnya hanya memakan waktu 

setengah jam saja. Walaupun sebentar, proses ini sangat sakit sekali rasanya, dan 

sampai beberapa waktu sesudah proses itu baik gigi dan gusi masih terasa sakit 
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dan ngilu kalau suhu berubah. Namun beberapa jam setelah proses itu remaja bisa 

makan lagi dan lima hari setelah itu baru rasa sakitnya hilang. 

Setelah pengasahan gigi ini upacara kedua yang dilakukan sebagai bentuk 

peresmian bahwa mereka telah masuk masa akil baliq adalah dengan proses 

perajahan tubuh atau mentato diri mereka untuk menjalani proses ini tubuh harus 

tidak mengalami pertumbuhan lagi, agar garis-garis tato itu tidak memudar 

(Schefold, 1991:101-106).  

Pembuatan rajah dilakukan dalam beberapa tahap: pada pria umumnya 

dilakukan tujuh kali sedangkan pada wanita dilakukan sebanyak tiga kali, dan 

proses ini tidak dilakukan secara sekaligus karena rasa nyeri yang dirasakan tidak 

akan mungkin dapat ditahan maka proses pentatoan ini dilakukan sekian tahun 

lamanya. Cairan yang dipakai untuk membuat rajah ini terbuat dari campuran 

jelaga lampu minyak (dulu getah pohon muno) dengan air tebu. Mula-mula dibuat 

dahulu pola gambarnya. Sebatang lidi yang lentur dicelupkan ke dalam cairan 

pewarna, lalu ditekan kekulit dengan membuat lengkungan yang diinginkan: 

spiral-spiral halus ditangan digambar dengan tongkat kecil. Jika yang dirajah 

adalah pemuda maka pria yang merajahnya menjadikan tato yang ada ditubuhnya 

sebagai contoh, namun jika yang ditato adalah perempuan maka seorang wanita 

disuruh duduk didekat gadis itu untuk dijadikan contoh (Schefold, 1991:101-106). 

Langkah selanjutnya setelah pembuatan gambar itu selesai maka proses 

berikutnya adalah pentatoan secara permanen mulai dilakukan dengan 

menggunakan kayu pemukul (lilipat) yang kemudian digenggam dengan dengan 

tangan kanannya, sementara tangan kiri memegang alat perajah (patiti). Alat ini 
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terbuat dari tanduk rusa yang melengkung, yang dipasangi jarum kuningan yang 

mencuat tegak lurus. Jarum itu diolesi cairan pewarna yang dioleskan dengan 

menggunakan tangan, lalu patiti tersebut dipukul hingga terbenam ke dalam kulit 

sesuai motif yang telah digambarkan tadi, dan ini dilakukan secara berulang-ulang 

kali. Cairan yang dioleskan pada jarum kuningan tadi tertinggal sedikit dikulitnya, 

kadang-kadang tercampur dengan sedikit tetesan darah, tentu saja proses ini 

menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Begitu selesai dirajah, pekerjaan itu harus 

diulangi sekali lagi, dan pada beberapa bagian bahkan diulangi sampai tiga kali 

berturut-turut. Hal ini dilakukan agar garis yang dibuat tampak dengan jelas 

(Schefold, 1991:101-106). 

2.2.1.3 Perkawinan 

Berdasarkan hasil penelitian tim YCM (Hernawati, 2004:58-69) Ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 

upacara perkawinan adat dilakukan. Tahapannya adalah sebagai berikut: 

2.2.1.3.1 Pasoga dan Alak Toga 

Ketika seorang gadis dan pemuda telah sepakat untuk menikah maka 

keluarga si pemuda memberikan tanda pertunangan (alaket). Pemberian alaket ini 

dilakukan oleh ibu si pemuda yang datang kerumah gadis, bentuk alaket ini 

berupa kain panjang atau perhiasan manik-manik. Dengan diterimanya alaket ini 

berarti sang gadis tidak bisa lagi untuk menerima lamaran dari orang lain. Jika 

terjadi hal yang demikian (sang gadis memutuskan pertunangan) berarti alaket itu 

harus dikembalikan. Tetapi apabila si pemuda yang memutuskan pertunangan 

maka alaket itu tetap milik si gadis. 
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Pada hari yang telah ditentukan bersama maka diadakan acara pasoga, 

yaitu: keluarga pemuda datang menjemput gadis yang akan dijadikan calon 

istrinya. Mereka datang dengan membawa katusuru berupa barang-barang seperti 

kuali, periuk, kelambu dan ayam serta diberikan juga beberapa pohon durian dan 

kelapa namun hanya ditunjukan saja tempatnya. Diacara ini juga dibahas mas 

kawin (alak toga) yang diminta oleh keluarga perempuan. 

Alak toga itu sendiri juga merupakan bentuk penghargaan kepada keluarga 

perempuan dan tanda dalam ikatan perkawinan. Alak toga hanya diberikan oleh 

pihak laki-laki, sedangkan balasan yang diberikan oleh pihak perempuan disebut 

dengan punualaket. Setelah serah terima maka ini menandakan keluarga kedua 

belah pihak telah terikat satu dengan yang lain. Alak toga itu diterima oleh ama 

(wali dari calon pegantin perempuan) yang menjadi ama ini adalah orang tua 

kandung, saudara laki-laki dan baja (saudara laki-laki dari ayah baik itu yang 

lebih tua atau yang lebih muda).  

Dalam sebuah perkawinan umumnya ada 4 ama. Alak toga yang biasanya 

diminta oleh ama adalah sebagai berikut: 

(1) Seekor babi betina, wajib diminta oleh setiap ama. 

(2) Seekor babi jantan (babui), jika ama sanggup memberikan punualaket yang 

setimpal. 

(3) Gineta atau kolam yang terletak di rawa-rawa. 

(4) Sepuluh pohon durian. 

(5) Sepuluh rumpun sagu. 

(6) Sebuah kuali no 20. 
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(7) Satu pohon kelapa. 

(8) Sebuah tombak, dan sebuah kampak. 

(9) Satu long ayam. 

Namum apabila keluarga pemuda tidak memiliki salah satu alak toga di 

atas maka dapat diganti dengan barang lain yang dianggap mempunyai nilai yang 

sama. Misalnya satu rumpun sagu bisa diganti dengan kuali ukuran 30. Benda 

penganti ini dinamakan punu. 

Setiap ama dapat menerima alak toga yang diatas asal mampu 

memberikan balasan atau punualaket yang setimpal, namun jika merasa tidak 

mampu bisa meminta 5 macam alak toga saja (sikep salima) 5 macam alak toga 

itu adalah seekor anak babi, seekor babi betina, lima rumpun sagu dan satu pohon 

kelapa serta lima pohon durian. Namun bagi ama yang merupakan orang tua 

kandung harus meminta 10 macam alak toga tadi. Khusus bagi punalekat yang 

diberikan ama yang menerima siikep silima hanya satu macam bisa berupa 

tanaman atau satu ekor binatang. 

Jika terjadi suatu aib yang dilakukan oleh pemuda sebelum ia menikah 

maka ia juga harus membayar denda (tulou). Jumlah denda yang dibayarkan 

tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang ia perbuat. Perbuatan yang 

dianggap sebagai sebuah kesalahan antara lain kawin lari, melakukan perbuatan 

tidak senonoh, atau si gadis hamil sebelum menikah. Tulou yang dibayarkan bisa 

berupa barang seperti kuali ukuran 20, babi betina, pohon durian dan pohon 

kelapa. 
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Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai alak toga 

yang akan diberikan maka tahapan selanjutnya adalah keluarga perempuan datang 

ke rumah pemuda untuk mengambil mas kawin (pasialak alak toga) yang telah 

disetujui tadi. Lalu mereka pergi ketempat tanaman-tanaman yang dijadikan 

sebagai alak toga. Barulah setelah semua itu selesai maka diadakan persiapan 

untuk pesta. Pihak laki-laki mengumpulkan babi, ayam dan kayu bakar, 

sedangkan pihak perempuan mengumpulkan bambu, pisang, keladi dan kelapa. 

Alak toga itu sendiri tidak harus diberikan pada waktu pangureijat tetapi 

dapat diberikan kemudian hari setelah laki-laki merasa sanggup, bila kelak ia 

tidak memberikanya padahal ia memiliki kemampuan untuk membayar alak toga, 

maka ama dapat mengambilnya secara paksa. Tetapi apabila para ama menilai ia 

memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar alak toganya itu maka akan 

mendapatkan toleransi, bahkan tidak jarang ada yang tidak sanggup membayar 

alak toganya sampai ajal menjemput, jadi yang terpenting adalah pengakuan dari 

pihak laki-laki bahwa ia memiliki hutang yang belum bisa dibayarnya.    

2.2.1.3.2 Liat enuan dan Patalaga 

Setelah semua kebutuhan pesta disiapkan maka keluarga perempuan 

mengadakan pesta khusus bagi keluarga mereka (liat enuan). Pesta ini dipimpin 

oleh sikebukat uma dan diikuti oleh seluruh kerabat sesuku dan dan seluruh 

keluarga. Tujuan dari upacara ini adalah sebagai bentuk pelepasan gadis dari 

keluarganya kekeluarga calon suaminya, dan juga untuk memohon keselamatan 

bagi upacara perkawinan yang akan diadakan.  
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Selanjutnya utusan keluarga perempuan atau sipatalaga pergi ke rumah 

keluarga pemuda untuk mengadakan acara patalaga. Mereka memberitahu bahwa 

upacara perkawinan bisa dilangsungkan esok harinya pada saat itu juga mereka 

memperjelas tentang alak toga. Selain itu keluarga pemuda juga akan memberikan 

semacam hadiah (punutegge) bagi calon besannya (kadei), hadiah ini berupa 

sebuah kuali ukuran 20, sebuah parang, satu long ayam, sebuah tombak, dan 

seekor induk ayam. Semua panutegge di atas dapat disediakan sendiri oleh 

keluarga pemuda (orang tua) ataupun dibantu oleh para sinuruk (sekelompok laki-

laki maupun perempuan yang diundang untuk membantu pesta).  

Hari berikutnya calon pengantin bersama keluarga pemuda (kecuali 

ayahnya tidak ikut menghadiri pesta, ia harus tinggal dirumah dan mukei-kei demi 

keselamatan dan kelancaran upacara perkawinan anaknya) dan para sinuruk pergi 

ke rumah pengantin perempuan. Berbeda dengan sang ayah, ibunya ia diharuskan 

mendampingi (ina paenung) pengantin, jika ibu tidak bisa dapat digantikan oleh 

ipar perempuan dari mempelai wanita atau anak perempuan dari si pria jika 

dahulu ia pernah menikah. 

2.2.1.3.3 Lia Pangurejiat 

Ketika pengantin pria tiba ditempat wanita. Para sinuruk wanita mulai 

merias kedua calon pengantin dan ina paenung. Mereka bertiga terlebih dahulu 

melakukan masiut porat tubu yaitu membersihkan badan dengan sejenis daunan, 

hal ini dilakukan karena sehari sebelum pesta sampai pesta selesai mereka dan 

semua orang yang terlibat dalam pesta tidak boleh mandi agar ketika pesta 

berlansung tidak turun hujan.  
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Setelah selesai masiutut porat tubu, semua anggota tubuh mereka diolesi 

dengan kunyit yang diparut (sigiok). Fungsi dari kegiatan ini adalah memberikan 

warna kuning pada tubuh dan juga sebagai sebuah bentuk komestik buat 

pengantin, langkah selanjutnya adalah melakukan pa’kale (meminyaki rambut 

dengan minyak yang telah dimantrai oleh sikerei. Tujuannya adalah untuk 

melicinkan tubuh agar penyakit dan roh-roh jahat tidak mudah melekat pada tubuh 

sehingga acara ini bisa berantakan, lalu langkah berikutnya adalah kembali 

mengolesi tubuh dengan kunyit tadi. 

Pengantin pria dihias seperti sikerei, namun tidak menggunakan cawat tapi 

dengan memakai celana panjang, aksesoris lain juga dipakai sikerei   yang lain 

juga dipakai seperti luat, tudda, dan jara-jara.  

Sedangkan pengantin wanita memakai luat dan buluk kaliba sebagai 

mahkota dikepalanya. Ia memakai kain yang disebut sineiba dan mengenakan lai-

lai dipinggangnya. Ia juga mengenakan perhiasan seperti kalung dan gelang dari 

manik-manik. Riasan ina si paenung mirip dengan riasan si pengantin perempuan. 

Mereka bertiga juga memakai lekau yaitu hiasan di lengan kiri dan kanan yang 

dibuat dari potongan manau yang ditipiskan dan di luarnya dilapisi dengan manik-

manik. Setelah dipasang kemudian diselipkan daun sura, taratti dan kanibet 

(sebentuk perhisaan yang dibuat dari sejenis batang pohon yang dikupas kulitnya 

lalu dimemarkan sampai serat-seratnya terlepas setelah itu dicuci kemudian 

dikeringkan lalu direndam dalam cairan kunyit sampai berwarna kuning lalu 

dikeringkan kembali, ini adalah perhisan yang dipakai terakhir kali, sedangkan 

perhiasan lain yang dipakai adalah mania (bunga-bungaan) 
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Setelah proses pengriasan pengantin selesai dilakukan, upacara 

perkawinan atau lia pangureijat dimulai dengan dipimpin oleh sikebukat uma 

keluarga pengantin perempuan. Upacara ini berfungsi untuk keselamatan dan 

kebahagiaan kedua mempelai ketika berkeluarga nantinya. Pada saat upacara ini 

berlangsung, diadakan juga irig yaitu ritual pengucapan suatu ikrar kesetiaan 

anggota suku dan pemberian berkat bagi yang hadir. Irig yang lazim dilakukan itu 

adalah: 

(1) Irig toitet: 

Ditunjukan bagi seluruh keluarga dan undangan yang hadir. Medium yang 

digunakan adalah daging buah kelapa, dimana daging buah kelapa itu harus sama 

tebalnya, ini sebagai simbol kesetaraan sesama anggota suku. Lalu potongan buah 

kepala yang telah diberkati oleh sikebukat uma diberikan kepada istrinya, lalu 

sang istri memberikan kepada anaknya untuk dimakan sampai habis 

(2) Irig atai gou-gou: 

Irig ini dilakukan agar pengantin mendapat berkat bagi mereka sehingga 

jauh dari penyakit. Medium yang digunakan adalah hati ayam, yang diberikan 

bagi pengantin perempuan untuk mereka makan. 

(3) Irig gou-guo: 

irig gou-gou ini juga dilakukan agar kedua pengantin mendapat berkah 

dan dijauhi dari semua penyakit 

Setelah acara irig ini selesai maka mulailah untuk menyembelih babi dan 

ayam yang disediakan oleh pihak keluarga pengantin perempuan untuk pengantin 

laki-laki. Sementara para sinuruk menyembelih hewan para perempuan 
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mempersiapkan subet dari keladi, pisang dan parutan kelapa. Babi yang dipotong 

tidak semuanya untuk kepentingan pesta pernikahan, hanya pada bagian tertentu 

yaitu paha kanan dari kaki belakang babi (silimet saina) yang dipakai buat pesta di 

tempat peremuan sedangkan bagian lain dibiarkan utuh untuk dibawa pulang oleh 

keluarga pengantin pria.  

Upacara yang berikutnya adalah suguret, yaitu sikebukat uma memberikan 

nasehat bagaimana agar pernikahan itu langgeng, segera dapat anak. Ini dilakukan 

sebanyak empat kali dan disediakan 4 paguruket (makanan yang disiapkan untuk 

upacara suguret, yang terbuat dari paha kanan babi yang dicampur dengan daging 

ayam) yang disediakan. Pada tahap yang keempat penganting bersiap-siap untuk 

pulang. 

Mereka pulang diiringi dengan sinuruk yang memakai suddut (ini dibuat 

dari campuaran jelaga) di bagian kening, dagu, dan kedua belah pipi. Suddut ini 

berfungsi untuk mengaburkan pandangan roh-roh jahat sehingga selama 

perjalanan mereka tidak diganggu oleh roh jahat. 

Sebelum pulang sikebukat uma memberikan tanda mata bagi pengantin 

dan ina si paenung masing-masing ayam jantan dan betina, setelah itu sinuruk 

pengantin pria membawa semua punualaket seperti babi, ayam dan pisang serta 

keladai, namun mereka juga memberikan silit iba, yaitu satu ekor babi yang telah 

dipotong di rumah mereka. Setelah rombangan ini pulang maka diadakan acara 

makan bersama dan membagi rata silit iba dengan semua anggota keluarga dan 

para sinuruk. Di rumah pengantin pria juga diadakan makan bersama dengan 
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seluruh anggota sukunya dan membagi daging babi dari punalekat yang mereka 

terima. 

Hari berikutnya kedua pengantin dan pihak laki-laki datang ke rumah 

keluarga perempuan untuk berkumpul dan makan bersama yang disebut paruruk 

ngungu. Kedua pengantin membawa ikan dan juga mengembalikan pakaian 

sikerei yang dipinjam sewaktu pesta perkawinan. 

2.2.1.4 Kematian 

Kematian yang merupakan akhir perjalanan hidup seseorang di Mentawai 

tetap dihargai dan dilakukan ritual-ritual tertentu biasanya dilakukan setelah 

upacara keagamaan yang dipimpim oleh pendeta atau ustad. Di Salappa’ ini berita 

kematian disampaikan melalui tuddukat (pentungan) dengan irama loiba, melalui 

irama tertentu ini orang Salappa’ mengetahui jenis kelamin dan dan usia orang 

yang meninggal (Hernawati, 2004:72). 

Suara tuddukat ini bisa didengar oleh semua masyarakat Salappa’ namun 

tidak semua orang dapat pergi untuk melayat ada beberapa orang yang 

mendapatkan larangan untuk melayat karena keadaan mereka, mereka antara lain 

adalah wanita yang sedang hamil dan yang memiliki bayi, serta sang suami, orang 

yang sedang mengadakan lia, membangun rumah, memasang perangkap untuk 

binatang buruan dan orang yang dalam pengobatan juga dilarang untuk pergi 

karena roh orang yang meninggal (ketcat) bisa mengganggu mereka (Hernawati, 

2004:72). 

Semua orang yang ikut dalam menyelenggarakan mayat maka mereka 

wajib mengikuti ritual pasiso’so yang tujuannya untuk membersihkan diri dari 
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ketcat yang ada di pemakaman (Hernawati, 2004:73). Pasisio’so ini sendiri terdiri 

dari dua tahap. Tahap pertama adalah mandi bersama di hulu sungai dan ritual di 

rumah duka.  

Selain itu setiap yang hadir diberi sehelai daun mumunen yang 

digantungkan di leher, daun ini memiliki arti pemberian pujian terhadap jiwa 

(simagere) agar simagere mereka tidak meninggalkan tubuhnya (Hernawati, 

2004:73). Ketika malam hari diadakan upacara pasigaba alaket yang diiukuti oleh 

keluarga dekat almarhum. Pasigaba alaket ini dipimpin oleh sikerei karena pada 

upacara ini merupakan upacara pemanggilan roh orang yang meninggal untuk 

mencari dan mengambil barang-barang yang dipunyainya walaupun barang yang 

diambil itu hanya berupa roh dari barang-barang tersebut. Setelah hal ini berarti 

ketcat itu tidak lagi memiliki hubungan dengan segala yang ditinggalkannya di 

dunia (Hernawati, 2004:73).  

Hari berikutnya maka diadakan upacara pasijakjak mone, yaitu pembuatan 

kirekat dan dare dipohon durian milik orang yang telah meninggal atau milik 

orang tuanya, fungsinya adalah untuk mengenang orang yang telah meninggal itu. 

Kirekat ini dibuat dari sejenis rumput yang di pinggir sungai, dan ukurang dari 

kirekat ini dibuat sesuai dengan ukuran orang yang telah meninggal (Hernawati, 

2004:74).  

Sebagai tanda berkabung keluarga orang yang meninggal dan 

menanggalkan dan menyimpan perhiasan seperti manik-manik dan pakaian bagus. 

Pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia akan memotong lurus sedikit 

rambut yang ada didahi anak perempuannya akan memotong sebagian ujung 
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rambutnya. Namun apabila seorang anak yang meninggal maka ibunya akan 

memotong miring sedikit rambut didahi kirinya (Hernawati, 2004:75). 

Selain rambut yang dipotong maka ada sedikit bagian sampan yang 

dipotong sebagai suatu penanda bahwa ia sedang berkabung. Ketika seorang 

suami meninggal maka istrinya memotong kepala sampan (utet abak) sepanjang 

lima centimeter ini menandakan bahwa ia telah kehilangan pemimpin rumah 

tangganya. jika istri yang mininggal, suaminya akan memotong ujung sampan 

(muri abak) yang menandakan ia kehilangan pendamping hidupnya. Namun akan 

dipotong sisi kiri bagian tengah (tot-tot abak) sampan jika yang meninggal adalah 

anak mereka (Hernawati, 2004:75). Selain itu untuk menandakan bahwa mereka 

telah kehilangan seseorang maka mereka memiliki panggilan khusus tergantung 

yang meninggal itu siapa. Sebagai contoh ketika yang meninggal adalah seorang 

anak maka orang tuanya dipanggil teteu. (Hernawati, 2004:76) 

Sebagai tanda untuk menghakiri masa berkabung dan juga sebagai tanda 

untuk berpisah selamanya antara roh dengan keluarganya maka diadakan upacara 

panunggru (Hernawati, 2004:77). Upacara ini juga menjadi kesempatan untuk 

berkumpul bagi semua anggota keluarga atau suku yang tidak dapat hadir ketika 

upacara pemakaman. Upacara ini memakan banyak biaya dan waktu yang cukup 

lama sekitar seminggu untuk mempersiapkannya maka biasanya keluarga 

membutuhkan waktu sekitar satu atau tiga bulan. Upacara panunggru ini dipimpin 

oleh sikerei (Hernawati, 2004:77), dan dimulai dengan pasibari, yaitu 

pemanggilan ketcat oleh sikerei. Sikerei meminta kepada ketcat agar bersedia 

meninggalkan rumah. Kemudian dilanjutkan dengan paneka’kagerat di halaman 
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rumah untuk meminta roh-roh jahat di sekeliling mereka agar tidak mengganggu 

jalannya upacara, sekaligus meminta roh-roh baik memberikan kekuatan bagi 

sikerei dalam melaksanakan upacara panunggru.  

Lia kemudian dilanjutkan dengan pasituitui sipuailigou yaitu pengusiran 

roh yang terbagi dalam beberapa tahapan yaitu: Pasibitbit, untuk mengusir roh-

roh jahat dan roh-roh yang baru meninggal dari dalam rumah dengan daun-daunan 

sikatai yang diiringi dengan nyayian sikerei, namun jika roh melawan dan tidak 

menurut permintaan sikerei maka akan dilakukan pasibetu’sipitok untuk mengusir 

roh jahat dan ketcat secara paksa (Hernawati, 2004:78).  

Ketika roh-roh telah pergi ada kemungkinan simagere orang yang hadir 

diajak oleh roh tersebut untuk pergi sehingga bisa mengakibatkan kematian agar 

hal itu tidak terjadi maka sikerei juga mengadakan ritual pasisoga simagere di 

pinggir sungai untuk memastikan tidak ada simagere yang pergi bersama roh-roh 

itu, maka setiap orang menerima dan memakan potongan hati babi yang 

dilambangkan sebagai simagere dan mereka juga menerima daun mumunen yang 

menandai mereka menghargai simagere mereka sendiri. Sikerei juga menari 

berkeliling dengan cepat (turuk sikerei) untuk mengumpulkan semua simagere 

agar tidak ada yang ikut bersama roh-roh yang sudah diusir. Selain itu turuk 

sikerei juga dilakukan agar simagerenya sendiri terhibur sehingga tidak 

meninggalkan tubuhnya, tarian terus dilakukan sampai menjelang pagi, ketika 

tarian ini selesai ini berarti menandakan berakhirnya masa berkabung (Hernawati, 

2004:78). 
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Esoknya diadakan lia panunggru, sebagai puncak acara. Gong dibunyikan, 

semua yang hadir wajib memakai katsaila (pucuk enau hutan) di lehernya dan 

perhiasan manik-manik sebagai lambang kegembiraan. Acara dilanjutkan dengan 

makan bersama yang dilakukan dengan berkelompok (setiap keluarga inti makan 

secara bersama). Begitu acara selesai semua kesedihan akan kematian seorang 

anggota keluarga hilang dan digantikan dengan keceriaan dan keluarga bisa 

melanjutkan kehidupan mereka. 

2.2.1.5 Dukun (Sikerei ) 

Pada masyarakat Salappa’ sikerei (dukun) masih memiliki peran yang 

sangat besar dalam kehidupan mereka. Peran utamanya adalah sebagai orang yang 

dapat mengobati penyakit dan pemimpin dalam ritual adat, jadi peran sikerei pada 

masyarakat Salappa’ tidak dapat dipisahkan begitu saja. Selain karena tidak 

adanya peralatan kesehatan untuk berobat masyarakat Salappa’ juga memiliki 

pandangan yang lain tentang penyakit, mereka percaya penyakit itu tidak hanya 

disebabkan karena masalah fisik saja namun juga akibat dari jiwa yang merasa 

tidak nyaman atau ketidakseimbangan antara jiwa dan fisik (Schefold, 1991:112).   

Seseorang dapat menjadi sikerei karena keinginan mereka sendiri atau 

karena sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah berbagai upaya 

telah dilakukan, oleh karena itu mereka menganggap bahwa itu adalah petunjuk 

untuk menjadi sikerei. Namun untuk memastikannya akan diadakan upacara 

pengobatan layaknya pesta sikerei dan jika dia sembuh berarti penyakit itu 

memang petunjuk bagi dirinya untuk menjadi sikerei. Jika setelah sembuh ia tidak 
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segera menjalani proses menjadi sikerei dan penyakit itu kambuh kembali maka 

tidak ada jalan lain selain ia harus secepatnya menjadi sikerei. 

Ada beberapa tahapan ritual yang dijalani seseorang selama berbulan-

bulan untuk menjadi sikerei yang pertama adalah ia harus memilih guru yang 

berpengalaman (paumat) dengan segala mantra serta perbuatan yang berhubungan 

dengan upacara. Secara garis besar ada dua tahapan yang akan dilalui seseorang 

untuk menjadi sikerei (Schefold, 1991:112). 

Tahap pertama sikerei  dan istrinya diasingkan dalam sebuah pondok yang 

terdapat di tengah hutan jauh dari pemukiman setelah pengasingan ini selesai 

maka ditandai dengan pemberian satu luat (ikat kepala khusus sikerei ) oleh 

paumat, setelah itu mengatakan bahwa ia telah mampu mengusai semua ilmu 

yang diberikan dan perlengkapan para sikerei  telah selesai dibuat oleh para 

sinuruk, maka diadakan pesta yang mengundang semua kerabat sesuku calon 

sikerei, namun pada upacara yang bernama taddat tubu atau lia tadde ini sikerei  

belum boleh untuk memakai peralatan sikerei . Seperti pada upacara lainnya di 

Mentawai pada pesta ini juga dipotong babi dan ayam untuk para hadirin. 

Dua hari setelah itu maka di adakan upacara kadut alaket (naik pakaian) 

yang berarti sikerei baru boleh memakai perlengkapan seorang sikerei. Tetapi 

pada acara ini tidak boleh memotong babi hanya ayam yang disediakan untuk para 

tamu, karena  tidak boleh ada darah yang berceceran. Sikerei baru dan sikerei lain 

yang diundang akan muturuk sampai pagi. Dua hari setelah itu diadakan ritual 

yang disebut serangen leccu. yaitu upacara memakai gelang (leccu) yang terbuat 

dari anyaman serat rasam di kaki sikerei  yang baru (Schefold, 1991:112).  
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Selang dua hari berikutnya kemudian dilakukan lia alup. Ini merupakan 

pesta terakhir dan terbesar. Babi yang dipotong lebih banyak dari pada pesta-pesta 

sebelumnya, pada saat ini sikerei akan menari dengan membawa miniatur perahu 

layar nenek moyang (kalabba) dan pendayungnya yang dihiasi dengan bunga-

bunga dan dipegang oleh sang guru. Lalu sikerei baru bersama gurunya akan 

bermeditasi untuk membawa simagere mereka keluar kampung dan bertemu 

dengan roh Pagetasabu (roh orang yang menjadi sikerei untuk pertama kalinya) 

untuk meminta kekuatan. Kemudian dilanjutkan dengan usailuppa, yaitu ujian 

terhadap sikerei baru dengan memegang api yang ada di ujung ngangai-ngangai 

dan menginjak bara api. Jika sikerei baru itu memiliki sifat baik maka tidak akan 

terjadi apa-apa namun bagi orang yang memiliki sifat jahat maka dia akan 

terbakar (Schefold, 1991:112). 

Setelah upacara itu selesai maka sang guru akan pulang. Besoknya sebagai 

bentuk penghormatan kepada sikerei lainnya maka ia membagikan paha kanan 

babi (sileklek) yang sudah dipotong-potong untuk para sikerei lainnya. Para 

sikerei yang telah menerima sileklek akan berkumpul dan mulai berpantangan. 

Mereka menyediakan beberapa ekor babi untuk acara yang berlangsung antara 1 

sampai 2 hari. Dengan melakukan panegek berarti sikerei baru itu sudah diterima 

dan diakui oleh para sikerei lainnya dan sejak itu masa berpantangannya akan 

habis secara berangsur-angsur (Schefold, 1991:112).  

Setelah semua proses diatas selesai dilakukan maka sekerei kembali 

kekampungnya lalu mengadakan pesta bale’leccu yaitu melepaskan leccu yang 

dipakai oleh sikerei, acara dilanjutkan dengan lia atre atau mengunting 
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rambutnya. Pada tahap ini sikerei baru boleh memakai satu luat dan ia baru boleh 

melakukan pengobatan. Untuk menyempurnakan kemampuannya maka sikerei 

harus melakukan tahap ke dua namun rentang waktu antra tahap pertama dan 

kedua memakan waktu sekitar tiga bulan lebih karena memerlukan persiapan 

tidak hanya mental tapi fisik dan materi juga. Proses tahap kedua hampir sama 

dengan tahap pertama, baru pada tahap kedua ini sikerei boleh memakai 2 buah 

luat yang menandai bahwa ia telah sempurna ilmunya. Cawat kabit yang 

dipakainya juga telah boleh menggunakan warna putih yang merupakan warna 

asli dari cabit tersebut (Hernawati, 2004:45) 

 Selama menjadi sikerei banyak pantangan yang harus dijalaninya antara 

lain dilarang untuk makan belut, pakis, kura-kura, tupai, anak katak, jika dimakan 

maka akan menimbulkan penyakit bahkan kematian bagi sikerei. Selama 

melakukan pengobatan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, bekerja 

diladang, beternak babi, begitu juga dengan istrinya tidak boleh memotong kayu, 

membelah kelapa dan bambu. Biasanya sang istri dibawa serta oleh sikerei dalam 

pengobatan yang dilakukan hal ini bermaksud agar sang istri tidak melakukan 

pelangaran (Schefold, 1991:112).  

 

2.3 Alur Pikir Penelitian. 

Budaya atau kebudayaan adalah salah satu alat untuk mengakomodasi dan 

mengatur hidup manusia maka budaya itu bersifat dinamis dalam arti akan selalu 

berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakan kebudayaan 

tersebut. Maka pergeseran kebudayaan adalah suatu hal yang lumrah terjadi 
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apabila kebudayaan lama sudah tidak bisa lagi mengakomodasi kepentingan 

masyarakatnya. Namun perubahan atau pergeseran budaya yang terlalu cepat dan 

tidak terarah serta tanpa kemauan pendukung (masyarakat) kebudayaan itu maka 

akan menimbulkan konflik-konflik yang merusak, krisis, ketegangan dan bahkan 

bisa menghancurkan kebudayaan tradisional tadi (Hernawati, 2004:9). 

Pergeseran kebudayaan itu bisa terjadi akibat arus globalisasi dan oleh 

regulator (paksaan dari pemerintah). Selain di Mentawai pergeseran kebudayaan 

yang terjadi akibat globalisasi dapat dilihat dari kebudayaan sunda yang berada 

diambang kepunahan terutama permainan rakyat Kaulinan Sunda (bermacam 

jenis permainan khas masyarakat Sunda). Gatrik, galah, perang gobang, 

rerebonan, bancakan, ucing sumput, oray-orayan, bebeletokan, sorodot gaplok, 

sondah, perepet jengkol, beklen dan lain-lain kini hilang dilindas kebudayaan pop 

(pop culture) seperti ulang tahun, pesta, televisi, bioskop, VCD, mejeng di Mall, 

disco dan bahkan narkoba. Teknologi canggih telah menghapus khazanah 

kaulinan itu dan menggantikannya dengan komputer, video game, CD game dan 

play station. Permainan tradisional hasil kreatifitas masyarakat Sunda baheula 

yang dekat dengan alam dan sangat mengasyikan ketika dimainkan kini sulit 

ditemukan dimainkan oleh anak-anak Sunda 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan_Sunda).  

Kesenian, musik-musik tradisional dan pertunjukkan-pertunjukkan hiburan 

Sunda juga bernasib serupa. Reog, calung, angklung, arumba, kacapi suling, 

wayang, kuda lumping dan lain-lain memang masih ditemukan dalam acara-acara 

seremonial tertentu seperti perkawinan, sunatan, agustusan, syukuran, 
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penyambutan pejabat dll. Tapi, tampaknya tak sulit disepakati bahwa intensitas 

hadirnya kesenian-kesenian itu semakin jarang dan terus berkurang. Kalau tidak 

ada “the saviour” dalang Asep Sunarya yang telah mereformasi wayang jauh 

sebelum reformasi Orde Baru, mungkin wayang sekarang sudah semakin tidak 

populer ditinggalkan masyarakat Sunda modern. Asep Sunarya telah menyisakan 

minat orang Sunda modern pada wayang pada aspek-aspek bodornya terutama 

pada tokoh si Cepotnya. Tapi reformasi seperti dalam wayang tidak terjadi dalam 

kesenian yang lain. Kesenian lawak Sunda seperti reog, calung dan angklung 

semakin terpojok kepinggiran dan kini sedang menghilang karena tak mampu 

bersaing dengan kelompok-kelompok lawak kemasan modern yang muncul di 

televisi. Beberapa kesenian Sunda tradisional sudah punah duluan seperti 

sisindiran dan gondang. Sisindiran, calung dan angklung masih ditemukan sekali-

sekali ditayangkan TVRI Bandung, tapi penampilan acara-acara tradisional di TV 

tak lain hanya sebagai komoditi pariwisata yang kemunculannya karena pesanan, 

rekayasa, dan formalitas (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan_Sunda). 

Sedangkan akibat dari regulator yang salah persepsi tentang kebudayaan, 

selain dapat dilihat di kepulauan Mentawai yang sempat mengalami revolusi 

kebudayaan akibat paksaan oleh pemerintah juga dapat dilihat dari menurun 

secara drastisnya bahasa Maori pada masyarakat Selandia Baru sekitar tahun 

1930-1980 kurang dari 20 % masyarakat mauri yang bisa berbahasa mauri dengan 

benar layaknya bahasa ibu, bahkan dari jumlah tersebut, banyak yang tidak 

menggunakan bahasa Māori di rumahnya lagi. Hal ini terjadi semenjak 

dilarangnya penggunaan bahasa tersebut disekolah oleh pemerintahan kolonial 
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Inggris dari tahun 1880. Namun pada tahun 1980 para pemimpin bangsa Maori 

Mulai tahun 1980an, para pemimpin bangsa Māori mulai menyadari bahaya 

hilangnya bahasa mereka, yang dapat berakibat buruk pada identitas budaya 

bangsa Māori. Kebudayaan Māori yang mulai pupus dicoba diangkat melalui 

program-program yang salah satu bagian utamanya adalah program penghidupan 

kembali bahasa Māori. Program-program tersebut antara lain gerakan Kōhanga 

Reo yang mengajarkan bahasa Māori sejak dini hingga usia sekolah. Program ini 

kemudian diikuti dengan pendirian Kura Kaupapa, sekolah dasar dalam bahasa 

Māori. Dampaknya bahasa ini tetap bertahan hingga sekarang dan dijadikan 

sebagai bahasa resmi Selandia Baru sama statusnya dengan bahasa Inggris 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Maori) 

. Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah penulis ungkapkan 

sebelumnya, dapat ditarik sebuah benang merah mengenai perubahan kebudayaan 

yang juga merupakan alur berpikir dari motivasi konservasi kebudayaan ini. Alur 

berpikirnya adalah sebagai berikut: 
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motivasi konservasi kebudayaan 
asli mereka 

Globalisasi yang memungkinkan 
masuknya budaya baru dari luar 

masyarakat 

Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan yang disertai hukuman 

yang tidak mendukung 
kebudayaan asli masyarakat 

Kebudayaan tradisional 
mengalami perubahan drastis 
yang belum siap diterima oleh 

masyarakat pendukungnya 

Motivasi untuk melestarikan 
kebudayaan menurun akibat 

ancaman hukuman yang akan 
diterima 

Hilangnya identitas 
kebudayaan  pada masyarakat 

setempat & mengalami 
keterkejutan budaya 

Motivasi 
konservasi 

tinggi 

Motivasi 
konservasi 

rendah 

1. Mempunyai kebutuhan, dan dorongan 
yang bertujuan untuk perlindungan serta 
memanfaatkan kebudayaan yang tampak. 

2. Mempunyai kebutuhan,  dan dorongan 
yang bertujuan untuk memberikan 
perlindungan serta memanfaatkan 

1. Tidak mempunyai kebutuhan,  dan 
dorongan yang bertujuan untuk 
memberikan perlindungan serta 
memanfaatkan kebudayaan yang tampak 

2. Tidak mempunyai kebutuhan,  dan 
dorongan yang bertujuan untuk 

Pemerintah mengeluarkan 
peraturan dan program yang 

mendorong masyarakat untuk 
melestarikan kebudayaannya 
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Dari gambar di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akibat dari 

arus globalisasi dan dikeluarkannya kebijakan yang tidak mendukung kebudayaan 

asli masyarakat setempat disertai dengan pemberian hukuman bagi individu yang 

melanggar kebijakan tersebut ini berdampak pada perubahan kebudayaan yang 

tidak siap diterima oleh masyarakat sehingga mereka mengalami keterkejutan 

budaya dan kehilangan identitas kebudayaan. Perubahan kebudayaan ini dapat 

dipahami dengan menggunakan teori pengukuhan (reinforcement theory). Dimana 

menurut teori ini ketika suatu perilaku diberikan ganjaran negatif atau hukuman 

maka individu yang dikenai ganjaran tersebut akan termotivasi untuk merubah 

perilakunya, sedangkan perilaku yang diberikan ganjaran positif (reinforcement) 

akan menimbulkan motivasi untuk mengulang perilaku tersebut sehingga menjadi 

sebuah kebiasaan dalam kasus Mentawai ini reinforcement yang diterima oleh 

individu adalah anggapan bahwa mereka bukan lagi orang primitif jika mereka 

meninggalkan kebudayaan lama mereka (kebudayaan mentawai) dan mengantinya 

dengan kebudayaan baru yang dianggap lebih modern sedangkan ganjaran negatif 

yang mereka terima adalah hukuman dari pemerintah jika mereka tetap 

menjalankan perilaku dan kebiasaan sesuai dengan kebudayaan mereka. Setelah 

sekian tahun masyarakat mengalami kehilangan identitas kebudayaan mereka, 

pemerintah menyadari kekeliruannya dan mengeluarkan peraturan baru yang 

Gambar 2.2 

Alur Berpikir Motivasi Konservasi Kebudayaan 
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bertolak belakang dengan peraturan yang dahulu, dimana peraturan ini 

mendukung kebudayaan asli masyarakat setempat agar dapat bertahan dan 

berkembang sehingga menjadi bagian dan memperkaya budaya bangsa Indonesia. 

Jika memiliki motivasi konservasi kebudayaan yang tinggi maka individu yang 

bersangkutan mempunyai kebutuhan, dan dorongan yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan serta memanfaatkan kebudayaan yang tampak dan 

yang tidak tampak begitu sebaliknya jika individu memiliki motivasi konservasi 

yang rendah maka ia tidak mempunyai kebutuhan, dan dorongan yang bertujuan 

untuk memberikan perlindungan serta memanfaatkan kebudayaan yang tampak. 
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BAB 3 

Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya metode penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian dan untuk 

mendapatkan data yang nyata di lapangan. Penelitian merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis untuk mengolah dan menyimpulkan data dengan 

menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban dari permasalahan yang 

dihadapi. Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan secara sistematis dan efisien 

maka metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti dan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam bab ini mencakup semua hal 

yang berkaitan dengan metode penelitian, yaitu jenis dan desain penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas, serta metode analisis data. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang ”Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Masyarakat Dusun Salappa’, 

Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai”. 

Termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut Azwar (2003:5) “penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika.” 
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3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian deskriptif. Azwar (2003:7) menjelaskan “penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat 

fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.”  

Penelitian deskriptif diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-

fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau 

menerangkan saling hubungan dan tidak menguji hipotesis (Rianto, 1996:19).  

Penyajian hasil analisis penelitian deskriptif dalam penelitian ini berupa 

frekuensi dan persentase, yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi dan grafik 

untuk memberikan kejelasan serta pemahaman keadaan data yang disajikan 

(Azwar, 2003:126). 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan “konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat 

pada subyek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif maupun 

kualitatif”. (Azwar, 2003:59).  

3.1.3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Sutrisno Hadi dalam Suharsimi Arikunto (2002:94) mendefinisikan 

“variabel sebagai gejala yang bervariasi. Gejala adalah objek penelitian, sehingga 

variabel adalah objek penelitian yang bervariasi.” 

Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka tidak terdapat 

variabel terikat dan variabel bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
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akan dideskripsikan sebagai hasil penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah: Variabel Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Masyarakat 

Skor total yang tinggi pada skala motivasi konservasi kebudayaan 

menunujukkan bahwa individu yang bersangkutan mempunyai motivasi 

konservasi kebudayaan yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, skor total yang 

rendah menunjukkan motivasi konservasi kebudayaan yang rendah pula.  

3.1.3.2 Defenisi Operasional Variabel 

Motivasi konservasi kebudayaan adalah suatu kebutuhan yang 

menyebabkan timbulnya dorongan untuk mencapai tujuan yaitu melindungi suatu 

sistem atau norma yang merupakan hasil dari pikiran serta pengalaman manusia 

dan telah diwariskan turun temurun sehingga menjadi kebiasaan dan pegangan 

bagi masyarakat baik itu yang tampak maupun tidak tampak agar tidak musnah 

atau rusak.  

Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Masyarakat ini akan diukur dengan 

menggunakan skala motivasi konservasi kebudayaan yang disusun oleh peneliti. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

“Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian” (Azwar, 2003:77). Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik individu yang sama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat 

tinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai tepatnya di Dusun Salappa’. 

Karakteristik yang ditetapkan dalam pengambilan populasi dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Masyarakat yang bertempat tinggal dikepulauan Mentawai, tetapnya didusun 

Salappa’. 

b. Memahami kebudayaan Mentawai. 

c. Asli orang Mentawai. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Jenis sampel yang diambil harus 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2003:79). Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara simple random sampling. 

Simple random sampling adalah metode pemilihan sampel dengan cara menarik n 

dari sebuah populasi finit yang besarnya N, sedemikian rupa sehingga tiap unit 

sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih (Nazir, 1999:334). 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi 

masyarakat dusun Salappa’ desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten 

Kepulauan Mentawai yang memahami kebudayaan Mentawai, dan merupakan 

orang asli Mentawai. Jumlah anggota sampel yang diambil adalah 20% dari 

jumlah unit-unit sampling yang ada pada masing-masing kelompok dalam 

populasi (Ruseffendi, 1994:95).  
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam 

proses tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Metode 

pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk 

memperoleh data dari masalah yang diteliti. Jenis metode yang dipilih dan 

digunakan harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik penelitian yang 

dilakukan (Rianto, 1996:67). 

3.3.1 Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang akan diteliti. Agar diperoleh data yang tepat maka peneliti 

harus bisa memilih metode yang sesuai. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi yaitu skala motivasi 

konservasi kebudayaan. Skala psikologi adalah berupa daftar pertanyaan yang 

mengungkap atribut psikologi dengan menggunakan indikator perilaku untuk 

memancing jawaban yang bersifat proyektif dan merupakan proyeksi dari 

kepribadian individu (Azwar, 2005:4). Metode skala psikologi digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai motivasi konservasi kebudayaan. Skala psikologi 

adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar dijawab subjek dan 

interprestasinya terhadap pertanyaan-petanyaan tersebut adalah proyeksi dari 

perasaannya (2005:3).  

Azwar (2005:3) menyebutkan karakteristik skala sebagai alat ukur 

psikologi, yaitu : 
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(1) Stimulus berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap 

atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari 

atribut yang bersangkutan. Dalam hal ini, meskipun subjek yang diukur 

memahami pertanyaan atau pernyataan namun tidak mengetahui arah 

jawabannya yang dikehendaki oleh pertanyaan oleh pertanyaan yang diajukan 

sehingga jawaban yang diberikan akan tergantung pada interpretasi subjek 

terhadap pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif, yaitu 

berupa proyeksi diri perasaan atau kepribadiannya. 

(2) Dikarenakan atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat indikator-

indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk 

aitem-aitem, maka skala psikologi selalu berisi banyak aitem. Jawaban subyek 

terhadap satu aitem baru merupakan sebagian dari banyak indikasi mengenai 

atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis baru 

dapat dicapai bila semua aitem telah direspon. 

(3) Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan diinterpretasikan berbeda 

pula. 

3.3.2 Blue Print dan Cara Penilaiannya 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan motivasi konservasi 

kebudayaan. Skala ini disusun untuk mengungkap motivasi masyarakat Dusun 

Salappa’, terhadap konservasi kebudayaan. Aspek-aspek motivasi konservasi 

kebudayaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Tabel Aspek-Aspek Motivasi Konservasi Kebudayaan yang 
Akan Diukur 

Motivasi Konservasi Kebudayaan 
Kebutuhan          

 
Dorongan 

 
Tujuan 

 
 

Perlindungan 
 

Kebudayaan tampak 
 
 

Kebudayaan tidak 
tampak 

 
Skala motivasi konservasi kebudayaan ini menggunakan model skala 

Likert, di mana terdapat aitem favorable dan aitem unfavorable. Dalam penelitian 

ini menggunakan motivasi konservasi kebudayaan dengan empat alternatif 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Peneliti menggunakan empat alternatif jawaban dengan 

menghilangkan jawaban ragu-ragu, sehingga jawaban yang dipilih subjek adalah 

jawaban pasti. Pemberian skor pada skala motivasi konservasi kebudayaan dapat 

dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Skor Skala Motivasi Konservasi Kebudayaan Pada Masyarakat Dusun 
Salappa’ 

Jawaban Skor 
Favorable Unfavorable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 
Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

 
Untuk membuat skala motivasi konservasi kebudayaan pada Masyarakat 

Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan 

Mentawai sebuah rancangan aitem terlebih dahulu agar dalam penyusunan 

pernyatannya sesuai dengan aspek yang diukur. Rancangan aitem skala motivasi 

konservasi kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, 
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Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.3 
Rancangan Jumlah Aaitem Skala Motivasi Konservasi Kebudayaan 

Aspek Motivasi 
Konservasi 
Kebudayaan 

Indikator Motivasi 
Konservasi 
Kebudayaan  

Favorabel Unfavorabel Jumlah

Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik 
itu kebudayaan 
yang tampak 
maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tampak 

1, 2, 5, 6, 7, 
8, 9  

3, 4, 10, 11, 
12 

12 

Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tidak tampak 

13, 14, 15, 
17, 18, 19, 
20, 21, 23, 
24, 27, 29, 30 

16, 22, 25, 
26, 28 

18 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik 
itu kebudayaan 
yang tampak 
maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tampak 

31, 32, 35,36, 
37, 39 

33, 34, 38, 
40, 41, 42  

12 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tidak tampak 

43, 44, 45, 
47, 49, 50, 
51, 53, 54, 
55, 57, 58, 
59, 60 

46, 48, 52, 
56 

18 

Melakukan 
kegiatan yang 
bertujuan untuk 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik 
itu kebudayaan 
yang tampak 
maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Melakukan kegiatan 
yang bertujuan untuk 
perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tampak 

61, 62, 64, 
65, 66, 67, 
68, 69  

63, 70, 71, 
72 

12 

Melakukan kegiatan 
yang bertujuan untuk 
perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tidak tampak 

73, 76, 77, 
78, 79, 80, 
82, 83, 84, 
85, 87, 88, 
89, 90 

74, 75, 81, 
86 

18 

Jumlah Total  62 28 90 
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Dalam penelitian ini, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan try out 

terpakai, yaitu hanya sekali menyebarkan skala dan angket pada subjek penelitian, 

di mana semua jawaban atau respon yang diberikan oleh subjek akan diolah dan 

dianalisis sebagai hasil penelitian dengan meniadakan aitem-aitem yang tidak 

valid. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan try out terpakai adalah sebagai 

berikut : 

(1) Efisiensi waktu, karena penelitian dilaksanakan secara door to door. 

(2) Subjek sebesar 20% dianggap sudah representatif. 

(3) Karakteristik populasinya sangat khusus, mengambil subjek siapa saja 

diperkirakan hasilnya akan sama. 

(4) Letak dan lokasi penelitian yang sangat jauh untuk dicapai. 

(5) Efisiensi biaya. 

 

3.4  Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Ruseffendi (1994:132) menjelaskan “suatu instrumen dikatakan valid bila 

instrumen itu, untuk maksud dan kelompok tertentu, mengukur apa yang 

semestinya diukur”. 

Ruseffendi (1994:133) juga menyebutkan “karena validitas suatu 

instrumen berkaitan dengan untuk apa instrumen itu dibuat, maka terdapat 

beberapa macam validitas, validitas : isi (content), ramal (predictive), dompleng 

(concurrent), dan konstruk (construct)”. Berdasar instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka validitas yang digunakan adalah validitas konstruk. 



72 

Azwar (2001:131) menyebutkan “validitas konstruk sangat penting artinya 

terutama dalam pengembangan dan evaluasi terhadap skala-skala kepribadian”. 

Ruseffendi (1994:138) juga menyebutkan “validitas konstruk adalah derajat dari 

suatu instrumen atau tes dalam mengukur konstruk yang diduga, yaitu perilaku 

yang tidak bisa diamati yang kita duga ada.” 

Dalam menghitung koefisien korelasi dengan skor totalnya untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur maka digunakan teknik korelasi product 

moment Pearson, yaitu :  

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi antara aitem dengan total 

∑XY : jumlah perkalian nilai aitem dengan total 

∑X : jumlah nilai masing-masing aitem 

∑Y : jumlah nilai total 

N : jumlah subyek 

 

3.4.2 Reliabilitas 

“Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran” (Azwar, 2005:83). 

Dalam penelitian ini reliabilitas dihitung dengan menggunakan teknik analisis 

reliabilitas dengan Formula Alpha, yang rumusnya :  
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Keterangan : 

α : koefisien realibilitas alpha 

k : banyaknya belahan 

∑Vb : varians skor belahan 

Vt : varians skor totals 

1 : bilangan konstan 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Menganalisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam 

penelitian. Data yang diperoleh perlu diolah lebih lanjut agar dapat memberikan 

keterangan yang dapat dipahami. Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.  

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 

penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek 

yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 2003:126). 

Dari data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang 

dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Data yang diperoleh dijumlahkan atau 

dikelompokkan sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan (Arikunto, 

2002:213). Agar data dapat terbaca dan dapat dipahami maka perlu dilengkapi 

dengan kata-kata yang dapat memberi gambaran yang jelas mengenai motivasi 

konservasi kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, 

Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah tentang motivasi konservasi 

kebudayaan pada masyarakat Salappa’. Hasil penelitian merupakan data yang 

diperoleh dari penyebaran instrumen tertentu yang kemudian dianalisis dengan 

teknik dan metode tertentu yang telah ditentukan. Pada bab ini akan disajikan 

beberapa hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan penelitian. 

Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut: 

 

4.1 Persiapan Penelitian  

4.1.1 Tempat Penelitian  

Salappa’ adalah sebuah dusun yang terletak di Desa Muntei, Kecamatan 

Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk mencapai dusun ini kita 

harus melewati sungai Silaoinan yang memakan waktu 3 sampai 5 jam dari muara 

Siberut Selatan dengan menggunakan perahu dengan mesin 15 PK. Dusun 

Salappa’ itu sendiri berasal dari nama suku yang pertama kali menempati wilayah 

ini, sedangkan kata Salappa’ itu sendiri berasal dari kata Lappa’ yaitu sejenis 

pohon yang mengandung racun dan nenek moyang suku Salappa’lah yang 

menemukan pohon ini pertama kali ketika akan membuka lahan dikawasan 

Silaoinan Hulu oleh karena mereka yang menemukan pohon tersebut maka suku 

mereka dinamai dengan Salappa’. 
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Setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950-an, semua penduduk yang 

menyebar di daerah Silaoinan dikampungkan oleh pemerintah. Lokasi yang 

dipilih adalah Silaoinan Hilir, yang dahulunya merupakan perladangan suku 

Salaisek, Saboijiat dan Sadodolu. Pemerintah menamakanya dengan Dusun 

Salappa’. Dusun Salappa’ itu sendiri memiliki luas sekitar 360 ha dengan luas 

wilayah pemukiman 36 ha. Wilayah seluas 360 ha ini dibagi berdasarkan 

kegunaan kawasan tersebut. Perkampungan disebut dengan Barasi, perladangan 

yang disebut Mone dan kawasan hutan yang disebut Leleu, serta sungai yang 

disebut Oinan. Perkampungan yang dinamai Barasi ini terdapat 72 Kepala 

Keluarga (KK) yang tinggal dirumah-rumah buatan pemerintah yang lebih dikenal 

oleh masyarakat setempat dengan rumah sosial, yang berbahan dasar kayu. 

Pembangunan rumah-rumah sosial ini dilakukan dalam rangka proyek 

Pemukiman Kembali Masyarakat Adat Terasing (PKMAT) yang sempat 

terbengkalai pada tahun 1998 dan baru selesai pada bulan Oktober 2003. 

4.1.2 Proses Perijinan 

Salah satu prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah 

penelitian adalah mendapatkan ijin dari lembaga atau pihak-pihak terkait. 

Perijinan melakukan penelitian diawali dari permohonan surat ijin dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang diajukan kepada Dekan 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Surat ijin penelitian diperoleh dan disahkan pada 

tanggal 20 September 2008 oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik yaitu Drs. 

Akhmad Munib, SH, MH, M.Si dengan nomor 2002/H37.1.1/PP/2008. 



77 
 

Langkah selanjutnya adalah memberikan surat injin penelitian tersebut 

yang dilampirkan proposal penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat (KESBANG LINMAS), yang kemudian mengeluarkan 

rekomendasi untuk melaksanakan penelitian pada tanggal 29 Oktober 2008 

dengan nomor B.070/1285/KB-BKL/2008. Surat rekomendasi tersebut memiliki 

tembusan kepada: 

1. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa di Jakarta 

2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sebagai laporan) 

3. Sdr Bupati Kep.Mentawai Cq.Kakan Kesbang Pol Linmas di Tua Pejat 

4. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

5. Pertingal  

Setelah mendapat ijin tersebut dan ijin dari kepala dusun dan masyarakat 

setempat maka peneliti mulai melakukan penelitian tentang Motivasi Konservasi 

Kebudayaan Pada Masyarakat Salappa’.  

4.1.3 Penentuan Sampel 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi 

masyarakat dusun Salappa’ desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten 

Kepulauan Mentawai yang memahami kebudayaan Mentawai, dan merupakan 

orang asli Mentawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple 

random sampling yaitu “metode pemilihan sampel dengan cara menarik n dari 

sebuah populasi finit yang besarnya N, sedemikian rupa sehingga tiap unit sampel 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih” (Nazir, 1999:334). Jumlah sampel 

yang diambil adalah sebanyak 54 orang. 
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4.1.4 Penyusunan Instrumen 

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu alat pengumpul data yang tepat untuk mendapatkan hasil yang 

akurat dan terpercaya. Untuk memperoleh data yang akurat tersebut peneliti harus 

merencanakan dan mempersiapkan langkah-langkah yang sistematik guna 

menyusun instrument penelitian yang tepat. 

Instrumen yang peneliti siapkan untuk penelitian ini adalah skala psikologi 

mengenai motivasi konservasi kebudayaan. Skala motivasi konservasi 

kebudayaan ini disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi konservasi 

kebudayaan, yaitu kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap 

kebudayaan baik itu kebudayaan yang tampak maupun kebudayaan yang tidak 

tampak, dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan baik itu 

kebudayaan yang tampak maupun kebudayaan yang tidak tampak dan kegiatan 

yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan baik itu 

kebudayaan yang tampak maupun kebudayaan yang tidak tampak.  

Skala psikologi yang mengenai motivasi konservasi kebudayaan ini dibuat 

sebanyak 90 aitem. Sebaran aitem skala psikologi tentang motivasi konservasi 

kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Sebaran Aitem Skala Psikologi mengenai Motivasi Konservasi Kebudayaan 

Aspek Motivasi 
Konservasi 
Kebudayaan 

Indikator Motivasi 
Konservasi Kebudayaan 

Favorabel Unfavorabel Jumlah

Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik 
itu kebudayaan 
yang tampak 
maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang 
tampak 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9  

3, 4, 10, 11, 
12 

12 

Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang tidak 
tampak 

13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 
23, 24, 27, 29, 
30 

16, 22, 25, 
26, 28 

18 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik 
itu kebudayaan 
yang tampak 
maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang 
tampak 

31, 32, 35,36, 
37, 39 

33, 34, 38, 
40, 41, 42  

12 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang tidak 
tampak 

43, 44, 45, 47, 
49, 50, 51, 53, 
54, 55, 57, 58, 
59, 60 

46, 48, 52, 
56 

18 

Melakukan 
kegiatan yang 
bertujuan untuk 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik 
itu kebudayaan 
yang tampak 
maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Melakukan kegiatan 
yang bertujuan untuk 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang 
tampak 

61, 62, 64, 65, 
66, 67, 68, 69  

63, 70, 71, 
72 

12 

Melakukan kegiatan 
yang bertujuan untuk 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang tidak 
tampak 

73, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 83, 
84, 85, 87, 88, 
89, 90 

74, 75, 81, 
86 

18 

Jumlah Total  62 28 90 
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4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Pelaksanaan Try Out Terpakai 

Try out adalah kata lain dari uji coba. Dalam penelitian ini tidak dilakukan 

uji coba murni tetapi menggunakan uji coba terpakai (applied try-out) yaitu 

menguji coba alat ukur atau instrument sekaligus mengumpulkan data penelitian. 

Alasan menggunakan teknik ini adalah karena jauhnya lokasi yang akan dituju 

dan sulitnya transportasi ke lokasi penelitian. Pelaksanaan try out ini dilaksanakan 

mulai tanggal 5 sampai 16 November 2008, di Dusun Salappa’. Sebelum 

menyebarkan skala psikologi kepada sampel yang telah ditentukan melalui 

random sampling, peneliti menjelaskan pada responden bagaimana cara mengisi 

lembar skala psikologi tersebut.  

Bagi beberapa individu yang mengalami kesulitan dalam membaca baik 

karena buta huruf atau kemampuan mata yang berkurang dalam membaca maka 

peneliti membacakan skala motivasi konservasi tersebut dan subjeklah yang 

menentukan jawaban yang sesuai menurut mereka. Dalam melakukan wawancara 

tertutup tersebut peneliti didampingi oleh seorang dai yang juga bertindak sebagai 

guide (pemandu) sekaligus juru bahasa yang membantu saya dalam wawancara 

dengan beberapa orang subjek yang mengalami kesulitan dalam membaca dan  

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Minang. 

Sedangkan bagi beberapa subjek yang tidak mengalami masalah dalam 

membaca peneliti cukup meninggalkan dan menjelaskan cara pengisian skala 

psikologi kepada subjek bersangkutan dan peneliti mengambil kembali skala 

tersebut pada hari yang telah ditentukan. 
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4.3 Prosedur Pengumpulan Data  

Setelah melakukan pengambilan data penelitian, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melihat apakah semua skala disi dengan benar dan tidak ada yang terlewat 

maupun diisi secara ganda, jika ada peneliti akan kembali dan menanyai 

jawaban apa yang akan mereka berikan pada soal tersebut. 

2. Langkah selanjutnya adalah melakukan skoring pada masing-masing jawaban 

yang diisi oleh responden dengan skor 1 sampai dengan 4.  

3. Setelah memberikan skoring pada semua skala tersebut, langkah selanjutnya 

adalah melakukan olah data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, tetapi 

sebelum melakukan olah data hasil skoring pada skala motivasi konservasi 

tersebut terlebih dahulu dilakukan tabulasi data.   

 

4.4 Hasil Penelitian 

Lembar jawab skala psikologi yang telah terkumpul kemudian diperiksa 

kembali oleh peneliti, dari 54 responden yang menjadi responden penelitian 

seluruhnya memenuhi persyaratan dan seluruh skala psikologi terisi dengan 

lengkap. Peneliti melakukan beberapa tahap dalam menganalisis hasil intrumen. 

Tahap pertama peneliti melakukan skoring pada tiap aitem skala motivasi 

konservasi kebudayaan.  

Penilaian skala motivasi konservasi kebudayaan nilainya bergerak dari 

angka 1 hingga 4 dengan memperhatikan bentuk pernyataan berupa favorable dan 

unfavorable. Pada aitem favorabel, jawaban Sangat Sesuai (SS) mendapat skor 4, 
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jawaban Sesuai (S) mendapat skor 3, Jawaban Tidak Sesuai (TS) mendapat skor 2 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mendapat skor 1, sedangkan pada skor 

unfavorable, jawaban Sangat Sesuai (SS) mendapat skor 1, jawaban Sesuai (S) 

mendapat skor 2, jawaban Tidak Sesuai (TS) mendapat skor 3, jawaban Sangat 

Tidak Sesuai (STS) mendapat skor 4.  

Tahap berikutnya peneliti membuat tabulasi data untuk mempermudah 

perhitungan validitas dan reliabilitas aitem. Tahap selanjutnya data dianalisis 

dengan menggunakan analisis korelasi aitem-total dengan rumus korelasi product 

moment untuk mengetahui validitas aitem dan langkah selanjutnya data dianalisis 

dengan menggunakan rumus alpha untuk mengetahui reliabilitas skala psikologi 

tersebut. Tabulasi data mengenai hasil perhitungan validitas dan reliabilitas akan 

disajikan dibagian lampiran skripsi ini. 

4.4.1 Hasil Uji Validitas Alat Ukur 

Dalam memperoleh data tentang variabel yang diteliti, maka dibutuhkan 

alat pengumpul data. Pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas intrumen 

dilaksanakan pada sampel penelitian. Hal ini dilakukan karena penelitian ini 

menggunakan uji terpakai (applied try-out). Uji validitas menggunakan teknik 

Produk Moment dan uji reliabilitasnya menggunakan Alpha Cronbacah. 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik statistik dengan rumus 

korelasi product moment. Teknik ini digunakan untuk mengetahui validitas tiap 

aitem. Aitem dikatakan valid jika tingkat signifikansi masing-masing aitem lebih 

kecil dari α 0,05. Berdasarkan uji validitas terhadap skala tersebut diperoleh hasil 

bahwa skala motivasi konservasi kebudayaan yang terdiri dari 90 aitem didapat 51 
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aitem yang valid 51 aitem yang valid tersebut memiliki tingkat signifikansi dari 

0,000 sampai dengan 0,046. Ke 51 aitem yang valid tersebut telah cukup untuk 

setiap aspek dari motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat Dusun 

Salappa’. Untuk menghitung validitas ini, peneliti menganalisa data dengan 

bantuan Statiscal Package for Social Sciene (SPSS) versi 12.0 for windows, 

nomor-nomor aitem yang valid dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 
Sebaran Aitem Valid pada Skala Psikologi mengenai Motivasi Konservasi 

Kebudayaan 
Aspek Motivasi 

Konservasi 
Kebudayaan 

Indikator Motivasi 
Konservasi Kebudayaan  

Favorabel Unfavorabel Jumlah 
aitem yang 

valid 
Kebutuhan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik itu 
kebudayaan yang 
tampak maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Kebutuhan untuk 
melakukan perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tampak 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 10, 11, 
12 

4 

Kebutuhan untuk 
melakukan perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tidak tampak 

13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 
23, 24, 27, 29, 
30 

16, 22, 25, 
26, 28 

11 

Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik itu 
kebudayaan yang 
tampak maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Dorongan untuk 
melakukan perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tampak 

31, 32, 35,36, 
37, 39 

33, 34, 38, 
40, 41, 42  

7 

Dorongan untuk 
melakukan perlindungan 
terhadap kebudayaan 
yang tidak tampak 

43, 44, 45, 47, 
49, 50, 51, 53, 
54, 55, 57, 58, 
59, 60 

46, 48, 52, 
56 

11 

Melakukan kegiatan 
yang bertujuan 
untuk perlindungan 
terhadap 
kebudayaan baik itu 
kebudayaan yang 
tampak maupun 
kebudayaan yang 
tidak tampak 

Melakukan kegiatan yang 
bertujuan untuk 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang tampak 

61, 62, 64, 65, 
66, 67, 68, 69  

63, 70, 71, 
72 

5 

Melakukan kegiatan yang 
bertujuan untuk 
perlindungan terhadap 
kebudayaan yang tidak 
tampak 

73, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 83, 
84, 85, 87, 88, 
89, 90 

74, 75, 81, 
86 

13 

Jumlah Total  41 10 51 
Keterangan: 
Aitem bercetak tebal adalah aitem yang valid. 

Sambungan Tabel 4.2 
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4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Setelah melalui pengkajian, aitem-aitem yang tidak valid kemudian 

dibuang dengan mempertimbangkan apakah pada masing-masing indikator sudah 

cukup terwakili oleh aitem-aitem yang valid tersebut, barulah dilakukan pengujian 

reliabilitas pada aitem-aitem yang valid. 

Reliabilitas itu sendiri adalah “sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya” Azwar (2001:4) semakin tinggi koefisien reliabilitas (mendekati angka 

1,00) maka semakin tinggi pula reliabilitas alat ukur tersebut. Skala motivasi 

konservasi kebudayaan diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,866. Artinya 

intrumen tersebut dinyatakan reliabel dalam kategori tinggi. Interprestasi 

reliabilitas didasarkan pada tabel berikut (Sumber: Arikunto, 2002:245): 

Tabel 4.3 
Interpretasi Reliabilitas 

Besarnya linier r 
Interpretasi 

Antara 0,800 – 1,00 Tinggi 
0,600 – 0,800 Cukup 
0,400 – 0,600 Agak Rendah 
0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah 
 

4.5 Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi data penelitian berisi mengenai gambaran variabel penelitian 

yang berdasarkan pada hasil penelitian pada tiap-tiap data yang telah 

dikategorisasikan. Azwar (2005:105) mengungkapkan “deskripsi data ini 

memberikan gambaran penting mengenai keadaan distribusi skor skala pada 

kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai sumber 
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informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti”. Hal 

ini dapat dibantu dengan bantuan statistik deskriptif dari data yang sudah 

dianalisis yang umumnya mencakup jumlah subjek (N) dalam kelompok, mean 

teoritis skor skala (µ), deviasi standar skor skala ( ), dan skor minimum (Xmin), 

skor maksimum (Xmaks) dan statistik-statistik lain yang dirasa perlu. 

 

4.5.1 Gambaran Motivasi Konservasi Kebudayaan 

Analisis deskriptif hasil penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam menganalisa, 

peneliti menggunakan data numerical (angka) yang dideskripsikan dengan 

menggunakan kesimpulan yang didasari oleh angka yang diolah menggunkan 

metode statistika. Azwar (2005:105) mengungkapkan, “sebagai suatu hasil alat 

ukur berupa angka (kuantitatif), skor skala memerlukan suatu norma pembanding 

agar dapat diinterprestasikan secara kualitatif” 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana 

motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat Dusun Salappa’, Desa Muntei, 

Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka tingkat 

motivasi konservasi kebudayaan akan diinterprestasikan kedalam kategorisasi 

jenjang (ordinal), hal ini mengacu pada Azwar (2005:105) yang mengemukakan 

“sekalipun skor pada skala psikologis yang ditentukan lewat prosedur penskalaan 

akan mengahasilkan angka-angka pada level pengukuran interval, namun dalam 

interprestasinya hanya dapat dihasilkan kategori-kategori pada level ordinal”. 
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Dalam penelitian ini peneliti memakai dua norma kategorisasi yang 

pertama digunakan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai 

motivasi konservasi kebudayaan ini berdasarkan norma kategorisasi dari Azwar 

(2005:108) yang menggolongkan subjek ke dalam lima kategori, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 
Norma Kategorisasi 

No Kriteria Kategori 
1         µ + 1,5  Sangat Tinggi 
2 µ + 0,5 < X ≤ µ + 1  Tinggi 
3 µ - 0,5 < X ≤ µ + 0  Sedang  
4 µ - 1,5 < X ≤ µ - 0  Rendah 
5                     X ≤ µ - 1  Sangat Rendah 

 

Keterangan: 

µ = Mean teoritis 

 = Standar deviasi 

X = Skor 

Untuk mengukur gambaran umum motivasi konservasi kebudayaan pada 

masyarakat Salappa’ yang terdiri 51 aitem yang valid dengan skor tertinggi 4 dan 

skor terendah 1. Berdasarkan penilaian dengan menggunakan kategorisasi jenjang 

(ordinal) dari Azwar (2005:108) diperoleh tingkat motivasi konservasi 

kebudayaan secara umum sebagai berikut: 

Skor tertinggi  = 51 X 4  = 204 

Skor terendah  = 51 X 1   = 51 

Mean teoritis (µ) = 51 X 2,5 = 127,5 
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Standar deviasi ( ) =   

  = 25,5 

Hasil analisis data motivasi konservasi kebudayaan diatas dapat dilihat 

pada tabel berikut, sedangkan rincian tiap respondennya dapat dilihat pada 

lampiran skor mentah penelitian: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan Pada Masyarakat Dusun 

Salappa’ 
No Kategori Kriteria ∑Subjek 

(frekuensi) 
Persentase 

1 Sangat Tinggi     165,75< X 20 37,04%
2 Tinggi     140,25 < X ≤ 165,75 28 51,85%
3 Sedang     114,75 < X ≤ 140,25  6 11,11%
4 Rendah       89,25 < X ≤ 114,75 0 0%
5 Sangat rendah                     X ≤ 89,25 0 0%

Jumlah 54 100,00%
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 165,75, berarti subjek penelitian mempunyai tingkat 

motivasi konservasi kebudayaan yang sangat tinggi. Subjek penelitian yang 

memiliki skor antara 140,25 sampai dengan 165,75, berarti memiliki motivasi 

konservasi kebudayaan yang tinggi. Subjek yang memiliki rentang skor antara 

114,75 sampai dengan 140,25 memiliki motivasi konservasi kebudayaan yang 

sedang, dan subjek dinyatakan memiliki motivasi konservasi yang rendah apabila 

mempunyai skor yang terletak antara 89,25 sampai 114,75. Sedangkan subjek 

yang memiliki skor kecil dari 89,25 berarti ia mempunyai motivasi konservasi 

kebudayaan yang sangat rendah. 
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Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sebagaian besar responden memiliki 

motivasi konservasi kebudayaan dalam kategori tinggi cenderung sangat tinggi. 

Hal ini ditandai dengan 51,85% responden berada pada kategori tinggi, dan 

37,04% responden berada pada kategori sangat tinggi, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 4.1 
Diagram Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Masyarakat Dusun Salappa’ 

 

Motivasi konservasi kebudayaan sendiri terdiri dari enam indikator dan 

setiap indikator terdiri beberapa sub indikator, agar lebih rinci berikut akan 

dipaparkan gambaran motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat Salappa’ 

per indikator dan sub indikatornya sebagai berikut: 

4.5.1.1 Kebutuhan untuk Melindungi Kebudayaan yang Tampak 

Kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang 

tampak adalah indikator dari motivasi konservasi kebudayaan. Kebudayaan yang 

tampak itu merupakan hasil dari kebudayaan yang dapat diamati secara fisik, dan 
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biasanya kebudayaan tampak ini merupakan hasil dari kebudayaan yang tidak 

tampak.  

Gambaran motivasi konservasi kebudayaan dalam indikator kebutuhan 

untuk melindungi kebudayaan yang tampak dapat dilihat dari hasil perhitungan 

kriteria berikut (dimana terdapat 4 aitem yang valid dengan skor tertinggi empat 

dan terendah satu): 

Skor tertinggi  = 4 X 4  = 16 

Skor terendah  = 4 X 1   = 4 

Mean teoritis (µ) = 4 X 2,5 = 10 

Standar deviasi ( ) =   

  = 2 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh distribusi frekuensi 

motivasi konservasi kebudayaan pada indikator kebutuhan untuk melindungi 

kebudayaan yang tampak pada masyarakat Dusun Salappa’ adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Kebutuhan 
untuk Melindungi Kebudayaan yang Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 

No Kategori Kriteria ∑Subjek 
(frekuensi) 

Persentase 

1 Sangat Tinggi 13 < X 24 44,44%
2 Tinggi 11 < X ≤ 13 19 35,19%
3 Sedang   9 < X ≤ 11 8 14,81%
4 Rendah   7 < X ≤  9 2  3,71%
5 Sangat rendah         X ≤  7 1  1,85%

Jumlah 54 100,00%
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 13, berarti subjek mempunyai tingkat kebutuhan untuk 

melindungi kebudayaan tampak yang sangat tinggi. Subjek penelitian yang 

mempunyai skor antar 11 sampai dengan 13, berarti subjek penelitian mempunyai 

tingkat kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tampak pada kriteria tinggi. 

Subjek penelitian dikatakan memiliki kebutuhan untuk melindungi kebudayaan 

tampak yang sedang jika ia memiliki skor antara 9 sampai dengan 11. Subjek 

penelitian yang mempunyai skor antara 7 sampai dengan 9 maka subjek penelitian 

berada pada tingkatan rendah. Subjek penelitian yang mempunyai skor kurang 

dari 7, maka subjek penelitian tersebut berada pada tingkatan kebutuhan untuk 

melindungi kebudayaan tampak yang sangat rendah.  

Terlihat pada tabel 4.6 bahwa sebagian besar responden memiliki 

kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tampak dalam rangka motivasi 

konservasi kebudayaan masuk pada kategori tinggi cenderung sangat tinggi. Hal 

ini ditandai dengan 35,19% responden masuk dalam kategori tinggi, dan 44,44% 

responden masuk pada kategori sangat tinggi. Hal ini berarti responden memiliki 

kebutuhan yang kuat untuk melindungi benda-benda hasil kebudayaan Mentawai 

yang bisa ditangkap oleh indra seperti, pakaian, peralatan hidup dan lain 

sebagainya agar tidak punah pada tingkat yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram persentase motivasi konservasi kebudayaan dalam 

indikator kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tampak pada masyarakat 

Dusun Salappa’ berikut ini: 
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Gambar 4.2 
Diagram Persentase Motivasi Konservasi Kebudayaan  

pada Indikator Kebutuhan untuk Melindungi Kebudayaan yang Tampak pada 
Masyarakat Dusun Salappa’ 

 

Kuatnya kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tampak ini terlihat 

pada hasil analisis seluruh sub indikatornya yang masuk dalam kategori yang 

cenderung tinggi terutama pada kebutuhan membuat kirekat dan dare (94,4% 

responden masuk dalam kategori tinggi), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.8 gambaran dari analisis sub indikatornya dengan menggunakan 

perhitungan teoritis adalah sebagai berikut: 

Skor tertinggi  = 1 X 4  = 4 

Skor terendah  = 1 X 1   = 1 

Mean teoritis (µ) = 1 X 2,5 = 2,5 

Standar deviasi ( ) =   = = 0,2 
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Dari perhitungan mean teoritis dan standar deviasi teoritis di atas 

didapatkan norma kategorisasi (yang dipakai untuk setiap sub indikator dari 

motivasi konservasi kebudayaan) sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Norma Kategorisasi Secara Keseluruhan 

No Kriteria Kategori Kategori 
1 Rendah      X < (µ - 1,0 )         X < 2,3 

2 Sedang (µ - 1,0 ) ≤ X < (µ + 1,0 ) 2,3 ≤ X < 2,7 

3 Tinggi (µ + 1,0 ) ≤ X       2,7 ≤ X 

 

Dari tabel 4.7 didapatkan hasil analisis data dari sub indikator kebutuhan 

untuk melindungi kebudayaan yang tampak pada masyarakat Dusun Salappa’ 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Norma Kategorisasi Sub Indikator dari Kebutuhan untuk Melindungi Kebudayaan 

yang Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 
N
O 

Sub Indikator Kategori Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
1 Kebutuhan melindungi ramuan 

tradisional 
90,8%  0%  9,2%  100% 

2 Keinginan menggunakan tato 
tradisional 

70,4%  0%  29,6%  100% 

3 Kebutuhan membuat kirekat dan 
dare 

94,4%  0%  5,6%  100% 

4 Kebutuhan untuk melindungi 
kebiasaan membayar alak toga 

92,6%  0%  7,4%  100% 
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4.5.1.2 Kebutuhan untuk Melindungi Kebudayaan yang Tidak Tampak 

Kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tidak tampak merupakan 

salah satu dari enam indikator dari motivasi konservasi kebudayaan. indikator ini 

terdiri dari 11 aitem yang valid dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. 

Berdasarkan penilaian dengan menggunakan kategorisasi jenjang (ordinal) dari 

Azwar (2005:108) diperoleh tingkat motivasi konservasi dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi  = 11 x 4  = 44  

Skor terendah  = 11 x 1 = 11 

Mean teoritis ( ) = 11 x 2,5  = 27, 5 

Standar deviasi ( ) =  

  =   = 5,5 

Hasil analisis data motivasi konservasi kebudayaan pada indikator 

kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang tidak 

tampak pada masyarakat Salappa’ dapat dilihat pada table berikut, sedang rincian 

peresponden dapat dilihat pada lampiran skor mentah penelitian. 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan  

pada Indikator Kebutuhan untuk Melindungi Kebudayaan yang Tidak Tampak 
pada Masyarakat Dusun Salappa’ 

No Kategori Kriteria ∑Subjek 
(frekuensi) 

Persentase 

1 Sangat Tinggi     35,75< X 24 44,44% 
2 Tinggi     30,25 < X ≤ 35,75 24 44,44% 
3 Sedang     24,75 < X ≤ 30,25 4 7,41% 
4 Rendah     19,25 < X ≤ 24,75 2 3,71% 
5 Sangat rendah                  X ≤ 19,25 0 0% 

Jumlah 54 100% 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 35,75 berarti subjek mempunyai tingkat kebutuhan 

untuk melindungi kebudayaan tidak tampak yang sangat tinggi. Subjek penelitian 

yang mempunyai skor antar 30,25 sampai dengan 35,75 berarti subjek penelitian 

mempunyai tingkat kebutuhan untuk melindungi kebudayaan tidak tampak pada 

kriteria yang tinggi. Subjek penelitian dikatakan memiliki kebutuhan untuk 

melindungi kebudayaan tidak tampak yang sedang jika ia memiliki skor antara 

24,75 sampai dengan 30,25 Subjek penelitian yang mempunyai skor antara 19,25 

sampai dengan 24,75 maka subjek penelitian berada pada tingkatan rendah pada 

kebutuhan untuk melindungi kebudayaan tidak tampak. Subjek penelitian yang 

mempunyai skor kurang dari 19,25, maka subjek penelitian tersebut berada pada 

tingkatan kebutuhan untuk melindungi kebudayaan tidak tampak. 

Terlihat pada tabel 4.9 bahwa sebagian besar responden memiliki 

kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tidak tampak dalam rangka 

motivasi konservasi kebudayaan masuk pada kategori tinggi cenderung sangat 

tinggi. Hal ini ditandai dengan 44,44% responden berada pada kategori tinggi dan 

44,44% responden berada pada kategori yang sangat tinggi. Hal ini berarti 

responden mempunyai kebutuhan yang kuat untuk melindungi nilai-nilai, norma 

dan adat istiadat Mentawai agar tidak punah pada tingkat yang tinggi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase motivasi konservasi 

kebudayaan dalam indikator kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tidak 

tampak berikut ini: 
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Gambar 4.3 
Diagram Persentase Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Kebutuhan 

untuk Melindungi Kebudayaan yang Tidak Tampak  

 Berdasarkan norma kategorisasi pada tabel 4.7 diketahui bahwa kuatnya 

kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tidak tampak ini ditandai dengan 

11 sub indikatornya masuk pada kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 
Norma Kategorisasi Sub Indikator dari Kebutuhan untuk Melindungi Kebudayaan 

yang Tidak Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 
N
O 

Sub Indikator Kategori Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
1 Kebutuhan untuk melindungi 

upacara nemnem kabei 
83,3% 0%  16,7% 100% 

2 Kebutuhan melindungi upacara 
pangabela 

77,8% 0%  22,2% 100% 

3 Kebutuhan melindungi upacara 
panuggru 

92,5% 0%  7,5% 100% 

4 Kebutuhan melindungi upacara 
irig gou-gou 

81,4% 0%  18,6% 100% 

5 Kebutuhan melindungi upacara 
irig toitet 

85,2% 0%  14,8% 100% 

6 Kebutuhan melindungi upacara 
rauk 

88,8% 0%  11,2% 100% 
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7 Kebutuhan melindungi upacara 
pasoga 

79,7% 0%  20,3% 100% 

8 Kebutuhan melindungi upacara 
pasisio’so 

61,1% 0%  38,9% 100% 

9 Kebutuhan melindungi upacara 
Eneget 

88,9% 0%  11,1% 100% 

10 Kebutuhan melindungi 
kebudayaan membayar tulou 

85,2% 0%  14,8% 100% 

11 Kebutuhan melindungi upacara 
masiut potat tubu 

55,5% 0%  44,5% 100% 

 
4.5.1.3 Dorongan untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang Tampak 

Dorongan untuk melakukan kegiatan perlindungan terhadap kebudayaan 

yang tampak, merupakan pengembangan dari aspek dorongan untuk melindungi 

kebudayaan yang tampak dan tidak tampak atau lebih tepatnya ini adalah sub 

aspek dari motivasi konservasi kebudayaan, dimana sub aspek ini terdiri dari 7 

aitem yang valid dengan skor tertinggi setiap aitemnya 4 dan skor terendah 1. 

Berdasarkan penilaian dengan kategorisasi jenjang (ordinal) dari Azwar 

(2004:108) diperoleh tingkat dorongan untuk perlindungan kebudayaan sebagai 

berikut:  

Skor tertinggi  = 7 x 4  = 28  

Skor terendah  = 7 x 1  = 7 

Mean teoritis ( ) = 7 x 2,5  = 17, 5 

Standar deviasi ( ) =     = 

 = 3,5 
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Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Dorongan 

untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang Tampak 
No Kategori Kriteria ∑Subjek 

(frekuensi) 
Persentase 

1 Sangat Tinggi     22,75 < X 19 35,19% 

2 Tinggi     19,25 < X ≤ 22,75 19 35,19% 
3 Sedang     15,75 < X ≤ 19,25 13 24,07% 

4 Rendah     12,25 < X ≤ 15,75 3 5,56% 

5 Sangat rendah                  X ≤ 12,25 0 0% 

Jumlah 54 100% 

 
Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 22,75, berarti subjek mempunyai tingkat dorongan 

untuk melakukan  perlindungan terhadap kebudayaan itu kebudayaan yang 

tampak yang sangat tinggi. Subjek penelitian yang mempunyai skor antar 19,25 

sampai dengan 22,75, berarti subjek penelitian mempunyai tingkat dorongan 

untuk melakukan  perlindungan terhadap kebudayaan itu kebudayaan yang 

tampak pada kriteria tinggi. Subjek penelitian dikatakan memiliki dorongan untuk 

melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang tampak pada tingkatan 

sedang jika ia memiliki skor antara 15,75 sampai dengan 19,25. Subjek penelitian 

yang mempunyai skor antara 12,25 sampai dengan 15,75 maka subjek penelitian 

berada pada tingkatan rendah dalam dorongan untuk melakukan perlindungan 

terhadap kebudayaan yang tampak. Subjek penelitian yang mempunyai skor 

kurang dari 12,25, maka subjek penelitian tersebut berada pada tingkatan sangat 

rendah untuk dorongan dalam melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang 

tampak. 
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Tabel 4.11 tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki 

dorongan untuk melindungi kebudayaan yang tampak masuk dalam kategori 

tinggi cenderung sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan 35,19% responden berada 

pada kategori tinggi dan 35,19% responden berada pada kategori sangat tinggi. 

Hal ini berarti responden mempunyai dorongan yang kuat untuk melindungi 

benda-benda hasil kebudayaan Mentawai yang bisa ditangkap oleh indra seperti, 

pakaian, peralatan hidup dan lain sebagainya agar tidak punah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase motivasi konservasi 

kebudayaan dalam indikator dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan 

yang tampak berikut ini: 

 
Gambar 4.4 

Diagram Persentase Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Dorongan 
Untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang Tampak  

Berdasarkan norma kategorisasi pada tabel 4.7 diketahui bahwa kuatnya 

dorongan untuk melindungi kebudayaan yang tampak ini ditandai dengan enam 

dari tujuh sub indikator yang masuk dalam kategori tinggi (hanya sub indikator 

dorongan menggunakan tato tradisional yang rendah). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.12 
Norma Kategorisasi Sub Indikator dari Dorongan untuk Melindungi Kebudayaan 

yang Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 
N
O 

Sub Indikator Kategori Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
1 Dorongan menggunakan ramuan 

tradisional 
94,4% 0%  5,6% 100% 

2 Dorongan melakukan 
perlindungan terhadap uma 

70,4% 0%  29,6% 100% 

3 Dorongan untuk menggunakan 
tato tradisional 

38,9% 0%  61,1% 100% 

4 Dorongan membuat kirekat dan 
dare 

79,6% 0%  20,4% 100% 

5 Dorongan untuk membuat tudukat 77,8% 0%  22,2% 100% 

6 Dorongan untuk memakai suddut 68,5% 0%  31,5% 100% 

7 Dorongan melindungi kebiasaan 
membayar alak toga 

87,0% 0%  13,0% 100% 

 

4.5.1.4 Dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang tidak 

tampak 

Dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang tidak 

tampak, adalah sub aspek dari motivasi konservasi kebudayaan, dimana sub aspek 

ini terdiri dari 11 aitem yang valid dengan skor tertinggi setiap aitemnya 4 dan 

skor terendah 1. Berdasarkan penilaian dengan kategorisasi jenjang (ordinal) dari 

Azwar (2004:108) diperoleh tingkat dorongan untuk perlindungan kebudayaan 

sebagai berikut: 

Skor tertinggi  = 11 x 4  = 44  

Skor terendah  = 11 x 1 = 11 

Mean teoritis ( ) = 11 x 2,5  = 27, 5 

Standar deviasi ( ) =      
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=   
= 5,5 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Dorongan 

untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang  Tidak Tampak 
No Kategori Kriteria ∑Subjek 

(frekuensi) 
Persentase 

1 Sangat Tinggi     35,75< X 18 33,33% 
2 Tinggi     30,25 < X ≤ 35,75 25 46,30% 
3 Sedang     24,75 < X ≤ 30,25 10 18,52% 
4 Rendah     19,25 < X ≤ 24,75 1 1,85% 
5 Sangat rendah                  X ≤ 19,25 0 0% 

Jumlah 54 100% 
 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 35,75, berarti subjek mempunyai dorongan untuk 

melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang tidak tampak pada tingkatan 

sangat tinggi. Subjek penelitian yang mempunyai skor antar 30,25 sampai dengan 

35,75, berarti subjek penelitian mempunyai dorongan untuk melakukan 

perlindungan terhadap kebudayaan yang tidak tampak pada kriteria tinggi. Subjek 

penelitian dikatakan memiliki dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap 

kebudayaan yang tidak tampak pada tingkatan sedang jika ia memiliki skor antara 

24,75  sampai dengan 30,25. Subjek penelitian yang mempunyai skor antara 19,25 

sampai dengan 24,75  maka subjek penelitian berada pada tingkatan rendah. 

Subjek penelitian yang mempunyai skor kurang dari 19,25, maka subjek 

penelitian tersebut mempunyai dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap 

kebudayaan yang tidak tampak pada tingkatan yang sangat rendah. 
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Dalam tabel 4.13 tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memiliki dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap kebudayaan yang 

tidak tampak pada kategori tinggi cenderung sangat tinggi. Hal ini ditandai 

dengan 46,30% responden berada pada kategori tinggi dan 33,33% responden 

berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini berarti responden memiliki dorongan 

yang kuat untuk melindungi nilai-nilai, norma dan adat istiadat Mentawai agar 

tidak punah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase 

motivasi konservasi kebudayaan dalam indikator dorongan untuk melakukan 

perlindungan kebudayaan yang tidak tampak berikut: 

 
Gambar 4.5 

Diagram Persentase Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Dorongan 
untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang Tidak Tampak 

 

Berdasarkan norma kategorisasi pada tabel 4.7 diketahui bahwa kuatnya 

dorongan untuk melindungi kebudayaan yang tidak tampak ini ditandai dengan 10 

sub indikator yang masuk dalam kategori tinggi, hanya satu sub indikator yang 
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masuk dalam kategori rendah yaitu sub indikator dorongan melindungi upacara 

pasijakjak mone. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 
Norma Kategorisasi Sub Indikator dari Dorongan untuk Melindungi Kebudayaan 

yang Tidak Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 
N
O 

Sub Indikator Kategori Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
1 Dorongan untuk melindungi 

upacara nemnem kabei 
94,4% 0%  5,6% 100% 

2 Dorongan untuk melindungi 
upacara pangabela 

72,2% 0%  27,8% 100% 

3 Dorongan untuk melindungi 
upacara panunggru 

76,0% 0%  24,0% 100% 

Sambungan Tabel 4.14 
4 Dorongan percaya terhadap 

simagere 
74,0% 0%  26,0% 100% 

5 Dorongan melindungi 
kepercayaan terhadap ketcat 

81,4% 0%  18,6% 100% 

6 Dorongan untuk melindungi 
upacara irig gou-gou 

79,7% 0%  20,3% 100% 

7 Dorongan untuk melindungi 
upacara irig toitet 

79,7% 0%  20,3% 100% 

8 Dorongan melindungi 
kepercayaan terhadap sikerei 

90,7% 0%  9,3% 100% 

9 Dorongan untuk melindungi 
upacara pasoga 

92,6% 0%  7,4% 100% 

10 Dorongan melindungi upacara 
eneget 

90,7% 0%  9,3% 100% 

11 Dorongan melindungi upacara 
pasijakjak mone 

44,5% 0%  55,6% 100% 

  

4.5.1.5 Melakukan Kegiatan yang Bertujuan untuk Perlindungan Kebudayaan 

Tampak. 

Sub aspek kelima dari motivasi konservasi kebudayaan ini adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang tampak. Sub-

aspek ini terdiri dari 5 aitem yang valid dimana nilai tertinggi dari tiap aitemnya 
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adalah 4 dan nilai terendah 1. Berdasarkan penilaian dengan kategorisasi jenjang 

(ordinal) dari Azwar (2004:108) diperoleh tingkat dorongan untuk perlindungan 

kebudayaan sebagai berikut: 

Skor tertinggi  = 5 x 4  = 20  

Skor terendah  = 5 x 1  = 5 

Mean teoritis ( ) = 5 x 2,5  = 12,5 

Standar deviasi ( ) =  

  =   = 2,5 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Melakukan 

Kegiatan yang Bertujuan untuk Perlindungan Kebudayaan Tampak 
No Kategori Kriteria ∑Subjek 

(frekuensi) 
Persentase 

1 Sangat Tinggi     16,25 < X 18 33,33% 
2 Tinggi     13,75 < X ≤ 16,25 22 40,74% 
3 Sedang     11,25 < X ≤ 13,75 6 11,11% 
4 Rendah       8,75 < X ≤ 11,25 7 12,97% 
5 Sangat rendah                  X ≤ 8,75 1 1,85% 

Jumlah 54 100% 
 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 16,25, berarti subjek mempunyai tingkat kemauan 

untuk melakukan kegiatan yang bertujuan terhadap perlindungan kebudayaan 

tampak yang sangat tinggi. Subjek penelitian yang mempunyai skor antar 13,75 

sampai dengan 16,25, berarti subjek penelitian mempunyai tingkat kemauan untuk 

melakukan kegiatan yang bertujuan terhadap perlindungan kebudayaan tampak 

pada kriteria tinggi. Subjek penelitian dikatakan memiliki kemauan untuk 
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melakukan kegiatan yang bertujuan terhadap perlindungan kebudayaan tampak 

yang sedang jika ia memiliki skor antara 11,25 sampai dengan 13,75. Subjek 

penelitian yang mempunyai skor antara 8,75 sampai dengan 11,25 maka subjek 

penelitian berada pada tingkatan rendah untuk melakukan kegiatan yang bertujuan 

terhadap perlindungan kebudayaan. Subjek penelitian yang mempunyai skor 

kurang dari 8,75, maka subjek penelitian tersebut berada pada tingkatan untuk 

melakukan kegiatan yang bertujuan terhadap perlindungan kebudayaan tampak 

yang sangat rendah. 

Dalam tabel 4.15 tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden 

berada pada kategori tinggi cenderung sangat tinggi dalam melakukan kegiatan 

yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang tampak. Hal ini ditandai 

dengan 40,74% responden berada pada kategori tinggi dan 33,33% responden 

berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini berarti responden memiliki kemauan 

yang kuat untuk melakukan perlindungan benda-benda hasil kebudayaan 

Mentawai yang bisa ditangkap oleh indra seperti, pakaian, peralatan hidup dan 

lain sebagainya agar tidak punah pada tingkatan yang tinggi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase motivasi konservasi kebudayaan 

dalam indikator melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan 

kebudayaan yang tampak berikut ini:  
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Gambar 4.6 

Diagram Persentase Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Melakukan 
Kegiatan yang Bertujuan untuk Perlindungan Kebudayaan yang Tampak 

 Berdasarkan norma kategorisasi pada tabel 4.7 diketahui bahwa kuatnya 

kemauan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang tampak pada 

responden ini tercermin dari empat sub indikator yang masuk dalam kategori 

tinggi, hanya satu sub indikator yang berada pada kategori rendah yaitu sub 

indikator menggunakan alat tradisional untuk membuat tato. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut:    

Tabel 4.16 
Norma Kategorisasi Sub Indikator dari Melakukan Kegiatan yang Bertujuan untuk 

Melindungi Kebudayaan yang Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 
N
O 

Sub Indikator Kategori Jumlah 
Tinggi Sedang Rendah 

1 Menggunakan ramuan tradisional 83,4% 0%  16,6% 100% 

2 Tinggal di uma 66,6% 0%  33,4% 100% 

3 Menggunakan alat tradisional 
untuk membuat tato 

40,8% 0%  59,2% 100% 

4 Membuat kirekat dan dare 79,6% 0%  20,4 100% 

5 Menggunakan tudukat 88,9% 0%  11,2% 100% 
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4.5.1.6 Melakukan Kegiatan yang Bertujuan untuk Perlindungan Kebudayaan 

yang Tidak Tampak. 

Sub-aspek terakhir dari motivasi konservasi kebudayaan adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk melakukan perlindungan kebudayaaan yang tidak tampak. 

Pada sub-aspek ini terdapat 13 aitem yang valid, dimana skor tertinggi tiap 

aitemnya adalah empat dan satu yang terendah. Tingkatan kegiatan yang bertujuan 

untuk melestarikan kebudayaan tidak tampak ini dapat dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Skor tertinggi  = 4 x 13  = 52 

Skor terendah  = 1 x 13 = 13 

Mean teoritis ( ) = 2,5 x 13 = 32,5 

Standar deviasi ( ) =   

=   

= 6,5 

Tabel 4.17 
Distribusi Frekuensi Motivasi Konservasi Kebudayaan pada Indikator Melakukan 
Kegiatan yang Bertujuan untuk Perlindungan Kebudayaan yang Tidak Tampak. 

No Kategori Kriteria ∑Subjek 
(frekuensi) 

Persentase 

1 Sangat Tinggi     42,25 < X 17 31,48% 
2 Tinggi     35,75 < X ≤ 42,25 31 57,41% 
3 Sedang     29,25 < X ≤ 35,75 5 9,26% 
4 Rendah     22,75 < X ≤ 29,25 1 1,85% 
5 Sangat rendah                  X ≤ 22,75 0 0% 

Jumlah 54 100% 
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Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

mempunyai skor lebih dari 42,25, berarti subjek melakukan kegiatan yang 

bertujuan terhadap perlindungan kebudayaan yang tidak tampak yang sangat 

tinggi. Subjek penelitian yang mempunyai skor antar 35,75 sampai dengan 42,25, 

berarti subjek penelitian melakukan kegiatan yang bertujuan terhadap 

perlindungan kebudayaan yang tidak tampak pada kriteria tinggi. Subjek 

penelitian dikatakan melakukan kegiatan yang bertujuan terhadap perlindungan 

kebudayaan yang tidak tampak yang sedang jika ia memiliki skor antara 29,25 

sampai dengan 35,75. Subjek penelitian yang mempunyai skor antara 22,75 

sampai dengan 29,25 maka subjek penelitian berada pada tingkatan rendah. 

Subjek penelitian yang mempunyai skor kurang dari 22,75, maka subjek 

penelitian tersebut berada pada tingkatan sangat rendah dalam melakukan 

kegiatan yang bertujuan terhadap perlindungan kebudayaan yang tidak tampak. 

Dalam tabel 4.17 tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan 

kebudayaan yang tidak tampak dalam pada kategori tinggi cenderung sangat 

tinggi. Hal ini ditandai dengan 57,41% responden masuk dalam kategori tinggi 

dan 31,48% responden masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti 

responden memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perlindungan nilai-nilai, 

norma dan adat istiadat Mentawai agar tidak punah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram persentase motivasi konservasi kebudayaan dalam 

indikator melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan 

yang tidak tampak berikut ini:  
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Gambar 4.7 

Diagram Persentase Motivasi Konservasi Kebudayaan  
pada Indikator Melakukan Kegiatan yang Bertujuan untuk Perlindungan 

Kebudayaan yang Tidak Tampak 
 

Berdasarkan norma kategorisasi pada tabel 4.7 diketahui kuatnya kemauan 

untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kebudayaan yang 

tidak tampak ini tercermin dari semua sub indikatornya yang berada pada kategori 

yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 
Norma Kategorisasi Sub Indikator dari Melakukan Kegiatan yang Bertujuan untuk 

Melindungi Kebudayaan yang Tidak Tampak pada Masyarakat Dusun Salappa’ 
N
O 

Sub Indikator Kategori Jumlah 

Tinggi Sedang Rendah 
1 Melaksanakan upacara nennem 

kabei 
63,0% 0%  37,0% 100% 

2 Melaksanakan upacara pangabela 72,2% 0%  27,8% 100% 

3 Melaksanakan upacara abbinen 75,9% 0%  24,1% 100% 

4 Melaksanakan upacara panunggru 90,7% 0%  9,3% 100% 

5 Percaya dengan simagere 92,6% 0%  7,5% 100% 



109 
 

6 Percaya terhadap ketcat 83,3% 0%  16,7% 100% 

7 Melakukan upacara irig gou-gou 81,5% 0%  18,5% 100% 

8 Melakukan upacara irig toitet 57,4% 0%  42,6% 100% 

9 Melakukan upacara irig atai gou-
gou 

85,2% 0%  14,8% 100% 

10 Percaya terhadap sikirei 83,3% 0%  16,7% 100% 

11 Melakukan upacara rauk 68,5% 0%  31,5% 100% 

12 Melakukan upacara pasoga 75,9% 0%  24,1% 100% 

13 Melaksanakan upacara eneget 94,5% 0%  5,5% 100% 

 

Dari hasil analisis semua indikator dari motivasi konservasi kebudayaan 

dapat diringkasan sebagai berikut: 

Tabel 4.19 
Hasil Deskripsi Analisis Data Secara Keseluruhan  

N
o 

Indikator  Sangat 
Tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
Rendah 

Jumlah 

1 Kebutuhan untuk 
melindungi kebudayaan 
yang tampak 

44,44% 35,19% 14,81% 3,71% 1,85% 100% 

2 Kebutuhan untuk 
melindungi kebudayaan 
yang tidak tampak 

44,44% 44,44% 7,41% 3,71% 0,00% 100% 

3 Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
kebudayaan yang 
tampak 

35,19% 35,19% 24,07% 5,56% 0,00% 100% 

4 Dorongan untuk 
melakukan 
perlindungan 
kebudayaan yang tidak 
tampak 

33,33% 46,30% 18,52% 1,85% 0,00% 100% 

5 Melakukan kegiatan 
yang bertujuan untuk 
perlindungan 

33,33% 40,74% 11,11% 12,97% 1,85% 100% 
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kebudayaan yang 
tampak 

6 Melakukan kegiatan 
yang bertujuan untuk 
perlindungan 
kebudayaan yang tidak 
tampak 

31,48% 57,41% 9,26% 1,85% 0,00% 100% 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Motivasi Konservasi Kebudayaan  

Motivasi konservasi kebudayaan adalah suatu kebutuhan yang 

menyebabkan timbulnya dorongan untuk berperilaku melindungi suatu sistem 

atau norma yang merupakan hasil dari pikiran serta pengalaman manusia dan telah 

diwariskan turun temurun sehingga menjadi kebiasaan dan pegangan bagi 

masyarakat baik itu yang tampak maupun tidak tampak agar tidak musnah atau 

rusak.  

Pengukuran motivasi konservasi kebudayaan dalam penelitian ini 

menggunakan skala psikologi mengenai motivasi konservasi kebudayaan dengan 

reliabilitas 0,866 yang berarti bahwa skala tersebut reliabel karena koefisien 

reliabilitasnya mendekati angka 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data skala motivasi konservasi kebudayaan, 

secara umum menunjukan motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat 

Dusun Salappa’ termasuk dalam kategori tinggi cenderung sangat tinggi, hal ini 

dapat dilihat (51,85% tinggi dan 37,04 sangat tinggi), dengan rincian: 0% atau 

tidak ada responden yang memiliki motivasi konservasi yang sangat rendah (X ≤ 

89,25), 0%  atau tidak ada responden yang memiliki motivasi konservasi 
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kebudayaan yang rendah (89,25 < X ≤ 114,75), 11,11% atau 6 orang responden 

memiliki motivasi konservasi kebudayaan pada tingkatan sedang (114,75 < X ≤ 

140,25), 51,85% atau 28 responden memiliki motivasi konservasi kebudayaan 

pada tingkatan tinggi (140,25 < X ≤ 165,75), 37,04% atau 20 responden memiliki 

motivasi konservasi kebudayaan pada tingkat sangat tinggi (165,75< X).  

Sedangkan hasil analisis per indikator dari motivasi konservasi 

kebudayaan menunjukan hampir semua responden berada pada kategori tinggi 

yang cenderung sangat tinggi, untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang 

indikator yang menimbulkan motivasi konservasi kebudayaan. 

4.6.1.1 Kebutuhan Untuk Melindungi Kebudayaan yang Tampak 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian didapat bahwa kebutuhan untuk 

melindungi kebudayaan yang tampak berada pada kategori tinggi cenderung 

sangat tinggi, (44,44% sangat tinggi, dan 35,19% tinggi). Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa masyarakat Dusun Salappa’ memiliki kebutuhan dan 

usaha-usaha dalam pemenuhan kebutuhan inilah yang menimbulkan motivasi 

untuk melindungi kebudayaan yang memiliki wujud fisik atau materi agar tidak 

punah. Hal ini sesuai dengan penyataan Maslow (1970) dalam Sutomo, (2006: 94) 

motivasi merupakan tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia 

berbuat sesuatu atau berusaha memenuhi kebutuhannya. Indikator kebutuhan 

untuk melindungi kebudayaan yang tampak ini terdiri dari beberapa sub indikator 

sebagai berikut: 
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4.6.1.1.1 Kebutuhan Melindungi Ramuan Tradisional  

Ramuan tradisional ini adalah kebudayaan tampak yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang sakit dan telah digunakan oleh 

masyarakat Mentawai sejak lama sebelum mereka mengenal obat-obat moderen. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi 

ramuan tradisional ini berada pada kategori tinggi 90,8% atau sebanyak 49 

responden.  

4.6.1.1.2 Keinginan Menggunakan Tato Tradisional 

Keinginan menggunakan tato tradisional berkaitan dengan ada atau 

tidaknya kebutuhan untuk melindungi kebudayaan mentato diri yang merupakan 

bagian dari kebudayaan yang tampak. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

diketahui bahwa keinginan menggunakan tato tradisional ini berada pada kategori 

tinggi 70,4% atau 38 responden. 

4.6.1.1.3. Kebutuhan Membuat Kirekat dan dare   

Kebutuhan membuat kirekat dan dare ini fungsinya adalah untuk 

mengenang orang yang telah meninggal. Kirekat ini dibuat dari sejenis rumput 

yang di pinggir sungai, dan ukuran dari kirekat ini dibuat sesuai dengan ukuran 

orang yang telah meninggal. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui 

bahwa kebutuhan membuat kirekat dan dare ini berada pada kategori tinggi 

94,4% atau 51 responden. 

4.6.1.1.4 Kebutuhan Untuk Melindungi Kebiasaan Membayar Alak Toga 

Alak toga itu adalah bentuk mas kawin yang dibayarkan oleh pihak laki-

laki terhadap pihak perempuan selain itu juga bentuk penghargaan kepada 



113 
 

keluarga perempuan dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan deskripsi hasil 

penelitian diketahui bahwa kebutuhan untuk melindungi kebiasaan membayar 

alak toga berada pada kategori tinggi yaitu 92,6% atau 50 responden. 

4.6.1.2 Kebutuhan Untuk Melindungi Kebudayaan yang Tidak Tampak 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian didapat bahwa kebutuhan untuk 

melindungi kebudayaan yang tidak tampak berada pada kategori tinggi (44,44% 

tinggi, dan 44,44% sangat tinggi). Hasil tersebut mengambarkan bahwa 

masyarakat Dusun Salappa’ ingin tetap menjaga dan melindungi kebudayaan yang 

tidak tampak (norma, nilai dan adat istiadat yang mengatur tata kehidupan 

masyarakat di dalamnya). Kebutuhan ini timbul diduga karena motivasi adalah 

kebutuhan psikologis yang memiliki corak atau arah yang ada dalam diri individu 

yang harus dipenuhi agar kehidupan kejiwaanya terpelihara, yaitu senantiasa 

berada dalam keadaan seimbang yang nyaman Wiramihardja, (2004:7). Indikator 

kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tidak tampak ini terdiri dari 

beberapa sub indikator sebagai berikut: 

 

4.6.1.2.1 Kebutuhan Melindungi Upacara Nemnem Kabei 

Kebutuhan melindungi upacara nemnem kabei itu merupakan kebutuhan  

untuk melindungi upacara yang dilakukan seminggu setelah bayi lahir, tujuan dari 

upacara ini adalah agar anak bebas dari pangoringan akibat pelanggaran 

pantangan yang mungkin dilakukan orang tua sianak selama ia dalam kandungan. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi 

upacara nemnem kabei berada pada kategori tinggi 83,3% atau 45 responden. 
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4.6.1.2.2 Kebutuhan Melindungi Upacara Pangabela 

Kebutuhan melindungi upacara pangabela itu merupakan kebutuhan 

melindungi upacara yang bertujuan untuk mencegah roh jahat yang mengganggu 

bayi ketika ia akan dibawa keluar dari rumah, sebelum upacara ini dilaksankan 

bayi tidak boleh dibawa keluar rumah. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

diketahui bahwa kebutuhan melindungi upacara pangabela berada pada kategori 

77,8% atau 42 responden. 

4.6.1.2.3 Kebutuhan Melindungi Upacara Panunggru 

 Kebutuhan melindungi upacara panunggru itu merupakan kebutuhan 

melindungi upacara yang berfungsi sebagai tanda untuk menghakiri masa 

berkabung dan juga sebagai tanda untuk berpisah selamanya antara roh dengan 

keluarganya. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan 

melindungi upacara panunggru berada pada kategori tinggi 92,5% atau 50 

responden. 

4.6.1.2.4 Kebutuhan Melindungi Upacara Irig Gou-gou 

Kebutuhan melindungi upacara irig gou-gou itu merupakan kebutuhan 

melindungi upacara yang diadakan pada acara pernikahan, upacara ini dilakukan 

agar kedua pengantin mendapat berkah dan dijauhi dari semua penyakit. 

Berdasarkan deskipsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi 

upacara irig gou-gou berada pada kategori tinggi 81,4% atau 44 responden. 

4.6.1.2.5 Kebutuhan Melindungi Upacara Irig Toitet  

Kebutuhan melindungi upacara irig toitet itu merupakan kebutuhan 

melindungi upacara yang diadakan pada acara pernikahan, upacara ini ditunjukan 
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bagi seluruh keluarga dan undangan yang hadir. Medium yang digunakan adalah 

daging buah kelapa, dimana daging buah kelapa itu harus sama tebalnya, ini 

sebagai simbol kesetaraan sesama anggota suku. Berdasarkan deskripsi hasil 

penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi upacara irig toitet ini berada 

pada kategori tinggi 85,2% atau 46 responden. 

4.6.1.2.6 Kebutuhan Melindungi Upacara Rauk 

Kebutuhan melindungi upacara rauk ini merupakan kebutuhan melindungi 

upacara yang bertujuan mengenalkan anak pada kegiatan mencari ikan dimana ini 

memang salah satu tugas perempuan, tujuan kedua dari upacara itu adalah agar 

anak mendapatkan rezeki berupa hasil buruan dihutan atau hasil tangkapan 

disungai. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan 

melindungi upacara rauk ini berada pada kategori tinggi 88,8% respoden atau 48 

responden. 

4.6.1.2.7 Kebutuhan Melindungi Upacara Pasoga 

Kebutuhan melindungi upacara pasoga ini merupakan kebutuhan 

melindungi upacara penjemputan gadis yang akan dijadikan calon istri oleh 

keluarga pemuda. Mereka datang dengan membawa katusuru berupa barang-

barang seperti kuali, periuk, kelambu dan ayam serta diberikan juga beberapa 

pohon durian dan kelapa namun hanya ditunjukan saja tempatnya. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi upacara pasoga 

ini berada pada kategori tinggi 79,7% atau 43 responden. 
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4.6.1.2.8 Kebutuhan Melindungi Upacara Pasisio’so 

Kebutuhan melindungi upacara pasisio’so ini merupakan kebutuhan 

melindungi ritual yang dilakukan setelah penguburan dan wajib diikuti oleh 

seluruh orang yang terlibat dalam penguburan. Tujuannya untuk membersihkan 

diri dari roh jahat yang ada dipemakaman. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

diketahui bahwa kebutuhan melindungi upacara pasisio’so ini berada pada 

kategori tinggi 61,1% atau 32 responden. 

4.6.1.2.9 Kebutuhan Melindungi Upacara Eneget 

Kebutuhan melindungi upacara eneget ini merupakan kebutuhan 

melindungi upacara yang upacara yang harus dijalani oleh anak laki-laki bersama 

dengan ayahnya. Dimana pada usia yang cukup anak laki-lakinya ini diajak pergi 

berburu monyet atau rusa kehutan, tujuannya untuk memperkenalkan kegiatan 

berburu pada si anak, caranya adalah dengan sang ayah mengendong anaknya dan 

dilatih untuk memegang panah. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui 

bahwa kebutuhan melindungi upacara eneget ini berada pada kategori tinggi 

88,9% atau 48 responden. 

4.6.1.2.10 Kebutuhan Melindungi Kebudayaan Membayar Tulou 

 Kebutuhan melindungi kebudayaan membayar tulou ini merupakan 

kebutuhan untuk melindungi kebiasaan membayar denda apabila seseorang 

melanggar adat istiadat dan norma yang berlaku di Salappa’. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi kebudayaan 

membayar tulou ini berada pada kategori tinggi 85,2% atau 46 responden. 
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4.6.1.2.11 Kebutuhan Melindungi Upacara Masiut Potat Tubu 

Kebutuhan melindungi upacara masiut potat tubu ini adalah 

membersihkan badan dengan sejenis daunan, hal ini dilakukan karena sehari 

sebelum pesta sampai pesta selesai mereka dan semua orang yang terlibat dalam 

pesta tidak boleh mandi agar ketika pesta berlansung tidak turun hujan. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa kebutuhan melindungi 

upacara masiut potat tubu ini berada pada kategori tinggi 55,4% atau sebanyak 30 

responden. 

4.6.1.3 Dorongan Untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang Tampak 

Dorongan adalah salah satu aspek dari motivasi, dorongan untuk 

melakukan perlindungan kebudayaan yang tampak itu sendiri adalah kekuatan 

yang dimiliki oleh individu yang berfungsi menggerakkan, dan mengarahkan 

perilaku individu untuk melindungi kebudayaan yang tampak. 

Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukan bahwa persentase pada 

indikator dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang tampak pada 

kategori tinggi cenderung sangat tinggi (35,19% tinggi dan 35,19 sangat tinggi). 

Hal tersebut mengambarkan bahwa masyarakat Dusun Salappa’ memiliki 

dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang memiliki wujud secara 

fisik (benda yang bisa ditangkap oleh indra, misalnya makanan, pakaian, metode 

perjalanan, alat-alat teknologi dan lain sebagainya), dorongan ini menimbulkan 

motivasi konservasi kebudayaan hal ini sesuai dengan pendapat Morgan dan 

Stellar dalam Hamalik (2007:174), ”A drive is an intuiting neurophysiological 

structure of person which is the organic basis for the energy change we call 
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’motivation’. Indikator dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang 

tampak ini terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut: 

.6.1.3.1 Dorongan Menggunakan Ramuan Tradisional 

Ramuan tradisional ini adalah kebudayaan tampak yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang sakit dan telah digunakan oleh 

masyarakat Mentawai sejak lama sebelum mereka mengenal obat-obat moderen. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan menggunakan 

ramuan tradisional berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 94,4% atau sebanyak 

51 responden. 

4.6.1.3.2 Dorongan Melakukan Perlindungan Terhadap Uma 

Dorongan melakukan perlidungan terhadap uma ini adalah dorongan untuk 

melindungi rumah adat atau rumah tradisional mentawai agar tidak punah, 

perlindungan terhadap uma ini dapat berupa perlindungan terhadap bentuk 

fisiknya maupun fungsinya. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui 

bahwa dorongan untuk melakukan perlindungan terhadap uma berada pada 

kategori tinggi yaitu 70,4% atau 38 responden. 

4.6.1.3.3 Dorongan Untuk Menggunakan Tato Tradisional  

 Dorongan untuk menggunakan tato tradisional adalah dorongan untuk 

memakai tato yang merupakan salah satu seni merajah tubuh tertua didunia dan 

masih ada hingga sekarang. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui 

bahwa dorongan untuk menggunakan tato tradisional berada pada kategori rendah 

yaitu sebesar 61,1% atau 33 responden. 
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4.6.1.3.4 Dorongan Membuat Kirekat dan Dare 

Kirekat dan dare itu merupakan sebuah bentuk untuk mengenang orang 

yang telah mati, Kirekat ini dibuat dari sejenis rumput yang di pinggir sungai, dan 

ukuran dari kirekat dan dare ini dibuat sesuai dengan ukuran orang yang telah 

meninggal dan dibuat di pohon orang yang telah meninggal. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan membuat kirekat dan dare 

berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 79,6% atau sebanyak 43 orang.  

4.6.1.3.5 Dorongan Untuk Membuat Tudukat 

Tudukat adalah sebuah alat yang dipakai oleh masyarakat Salappa’ dalam 

mengabarkan sesuatu kepada masyarakat, tudukat ini memiliki beberapa irama 

tertentu untuk kabar tertentu, sebagai contoh irama kematian berbeda dengan 

irama kelahiran. Beradasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa 

dorongan untuk membuat tudukat berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 77,8% 

atau sebanyak 42 responden. 

4.6.1.3.6 Dorongan Untuk Memakai Suddut 

Suddut adalah sebentuk hiasan yang digunakan pada pernikahan oleh para 

sinuruk (pendamping pernikahan) ketika mereka akan pulang, suddut ini dipakai 

diwajah mereka (bagian kening, pipi kiri dan kanan serta dagu). Suddut  terbuat 

dari campuran jelaga, selain sebagai pelengkap riasan pengantin, warna hitam dari 

suddut juga berfungsi untuk mengaburkan pandangan roh-roh jahat. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan untuk memakai suddut berada 

pada kategori tinggi yaitu sebesar 68,6% atau sebanyak 37 responden. 
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4.6.1.3.7 Dorongan Melindungi Kebiasaan Membayar Alak Toga 

Alak toga itu adalah bentuk mas kawin yang dibayarkan oleh pihak laki-

laki terhadap pihak perempuan selain itu juga bentuk penghargaan kepada 

keluarga perempuan dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan deskripsi hasil 

penelitian diketahui bahwa dorongan melindungi kebiasaan membayar alak toga 

ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 87% atau sebanyak 47 responden. 

4.6.1.4 Dorongan Untuk Melakukan Perlindungan Kebudayaan yang Tidak 

Tampak 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian didapat bahwa dorongan untuk 

melakukan perlindungan kebudayaan yang tidak tampak ini berada pada kategori 

tinggi cenderung sangat tinggi (46,30% tinggi dan 33,33% sangat tinggi). Hasil 

tersebut menggambarkan bahwa masyarakat dusun Salappa’ sebagai pengguna 

kebudayaan Mentawai memiliki dorongan untuk melindungi kebudayaan yang 

tidak tampak yang berisi norma, nilai dan adat istiadat yang mengatur tata 

kehidupan masyarakat di dalamnya. 

Sama halnya dengan indikator dorongan untuk melakukan perlindungan 

kebudayaan yang tampak, dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan 

yang tidak tampak ini juga menimbulkan motivasi konservasi kebudayaan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Morgan dan Stellar dalam Hamalik (2007:174), ”A drive 

is an intuiting neurophysiological structure of person which is the organic basis 

for the energy change we call ’motivation’”. Indikator dorongan untuk melakukan 

perlindungan kebudayaan yang tidak tampak ini terdiri dari beberapa sub 

indikator sebagai berikut: 
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4.6.1.4.1 Dorongan Untuk Melindungi Upacara Nemnem Kabei 

Upacara nemnem kabei itu merupakan upacara yang dilakukan seminggu 

setelah bayi lahir, tujuan dari upacara ini adalah agar anak bebas dari pangoringan 

akibat pelanggaran pantangan yang mungkin dilakukan orang tua sianak selama ia 

dalam kandungan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa 

dorongan untuk melindungi upacara nemnem kabei ini berada pada kategori tinggi 

yaitu sebesar 94,4% atau 51 responden 

4.6.1.4.2 Dorongan Untuk Melindungi Upacara Pangabela 

Upacara pangabela itu merupakan upacara yang bertujuan untuk 

mencegah roh jahat yang mengganggu bayi ketika ia akan dibawa keluar dari 

rumah, sebelum upacara ini dilaksankan bayi tidak boleh dibawa keluar dari 

rumah. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan untuk 

melindungi upacara pangabela ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 

72,2% atau sebanyak 39 responden. 

4.6.1.4.3 Dorongan Untuk Melindungi Upacara Panunggru 

Dorongan untuk melindungi upacara panunggru itu merupakan dorongan 

untuk melindungi upacara yang berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri masa 

berkabung dan juga sebagai tanda untuk berpisah selamanya antara roh dengan 

keluarganya. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan 

untuk melindungi upacara panunggru berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 

76% atau sebanyak 41 responden. 
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4.6.1.4.4 Dorongan Percaya Terhadap Simagere 

Dorongan percaya terhadap simagere ini merupakan dorongan untuk 

mempercayai roh atau jiwa yang terdapat dalam tubuh manusia, simagere ini 

harus dijaga baik seperti manusia menjaga tubuhnya, karena jika tidak dijaga 

simagere ini bisa meninggalkan tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan 

penyakit bahkan kematian. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa 

dorongan percaya terhadap simagere ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 

74,0% atau sebanyak 40 responden. 

4.6.1.4.5 Dorongan Untuk Percaya Terhadap Ketcat 

Dorongan untuk percaya terhadap ketcat ini adalah dorongan untuk 

percaya kepada makhluk halus (roh jahat) yang akan mengganggu manusia jika ia 

tidak berlaku baik kepada alam atau melanggar pantangan-pantangan yang ada 

dimasyarakat. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan 

percaya terhadap ketcat ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 81,4% atau 

44 persen responden. 

4.6.1.4.6 Dorongan Untuk Melindungi Upacara Irig Gou-gou 

Dorongan melindungi upacara irig gou-gou itu merupakan dorongan untuk  

melindungi upacara yang diadakan pada acara pernikahan, upacara ini dilakukan 

agar kedua pengantin mendapat berkah dan dijauhi dari semua penyakit. 

Berdasarkan deskipsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan untuk melindungi 

upacara irig gou-gou ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 79,7% atau 43 

responden. 
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4.6.1.4.7 Dorongan Untuk Melindungi Upacara Irig Toitet 

Dorongan untuk melindungi upacara irig toitet itu merupakan dorongan 

untuk melindungi upacara yang diadakan pada acara pernikahan, upacara ini 

ditunjukan bagi seluruh keluarga dan undangan yang hadir. Medium yang 

digunakan adalah daging buah kelapa, dimana daging buah kelapa itu harus sama 

tebalnya, ini sebagai simbol kesetaraan sesama anggota suku. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan untuk melindungi upacara 

irig toitet ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 79,7% atau sebanyak 43 

responden. 

4.6.1.4.8 Dorongan Melindungi Kepercayaan Terhadap Sikerei 

Dorongan melindungi kepercayaan terhadap sikerei ini adalah dorongan 

untuk melindungi kepercayaan terhadap dukun yang memiliki fungsi yang 

banyak, tidak hanya pada hal pengobatan tapi juga pada upacara-upacara adat. 

Beradasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan untuk 

melindungi kepercayaan terhadap sikerei ini berada pada kategori tinggi yaitu 

sebesar 90,7% atau sebanyak 49 responden.  

4.6.1.4.9 Dorongan Untuk Melindungi Upacara Pasoga 

Dorongan untuk melindungi upacara pasoga ini merupakan dorongan 

melindungi upacara penjemputan gadis yang akan dijadikan calon istri oleh 

keluarga pemuda. Mereka datang dengan membawa katusuru berupa barang-

barang seperti kuali, periuk, kelambu dan ayam serta diberikan juga beberapa 

pohon durian dan kelapa namun hanya ditunjukan saja tempatnya. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan untuk melindungi upacara 
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pasoga berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 92,6% atau sebanyak 50 

responden. 

4.6.1.4.10 Dorongan Melindungi Upacara Eneget 

Dorongan melindungi upacara eneget ini adalah dorongan melindungi 

upacara yang harus dijalani oleh anak laki-laki bersama dengan ayahnya. Dimana 

pada usia yang cukup anak laki-lakinya ini diajak pergi berburu monyet atau rusa 

kehutan, tujuannya untuk memperkenalkan kegiatan berburu pada si anak, caranya 

adalah dengan sang ayah mengendong anaknya dan dilatih untuk memegang 

panah. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa dorongan 

melindungi upacara eneget ini berada pada kategori tinggi 90,7% atau 49 

responden. 

4.6.1.4.11 Dorongan Melindungi Upacara Pasijakjak Mone 

Dorongan melindungi upacara pasijakjak mone ini adalah dorongan untuk 

menjaga upacara yang diadakan sebelum pembuatan kirekat dan dare dipohon 

durian milik orang yang meninggal. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

diketahui bahwa dorongan melindungi upacara pasijakjak mone ini berada pada 

kategori rendah yaitu sebesar 55,6% atau 28 responden. 

4.6.1.5 Melakukan Kegiatan yang Bertujuan Untuk Perlindungan Kebudayaan 

yang Tampak 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian didapat bahwa dorongan untuk 

melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang tampak 

ini berada pada kategori tinggi cenderung sangat tinggi (40,74% tinggi dan 

33,33% sangat tinggi). Hasil tersebut mengambarkan bahwa masyarakat Dusun 
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Salappa’ sebagai suku yang menggunakan kebudayaan Mentawai melakukan 

kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang tampak. 

Kebudayaan yang tampak berisi hasil-hasil kebudayaan berupa benda yang bisa 

ditangkap oleh indra seperti peralatan hidup, pakaian dan lain sebagainya. 

Melakukan kegiatan untuk perlindungan kebudayaan ini merupakan tujuan 

atau goal yang akan dicapai dalam proses motivasi konservasi kebudayaan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Walgito, (2002:169) yang menyatakan Goal atau 

tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Maksud tujuan disini adalah sesuatu 

yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang pada gilirannya akan memuaskan 

kebutuhan individu. Adanya tujuan yang jelas dan disadari akan mempengaruhi 

kebutuhan, dan ini akan menimbulkan motivasi pada diri seseorang. Indikator 

melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang tampak 

adalah sebagai berikut:  

4.6.1.5.1 Menggunakan Ramuan Tradisional 

Ramuan tradisional ini adalah kebudayaan tampak yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang sakit dan telah digunakan oleh 

masyarakat Mentawai sejak lama sebelum mereka mengenal obat-obat moderen. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa menggunakan ramuan 

tradisional berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 83,4% atau sebanyak 45 

responden. 

4.6.1.5.2 Tinggal di Uma 

Tinggal diuma ini adalah melakukan kegiatan untuk melindungi rumah 

adat atau rumah tradisional mentawai agar tidak punah, perlindungan terhadap 
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uma ini dapat berupa perlindungan terhadap bentuk fisiknya maupun fungsinya. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator tinggal di 

uma berada pada kategori tinggi yaitu 66,6% atau 36 responden. 

4.6.1.5.3 Menggunakan Alat Tradisional Untuk Membuat Tato 

Alat tradisional yang digunakan dalam pembuatan tato adalah kayu 

pemukul (lilipat) yang kemudian digenggam dengan dengan tangan kanan, 

sementara tangan kiri memegang alat perajah (patiti). Alat ini terbuat dari tanduk 

rusa yang melengkung, yang dipasangi jarum kuningan yang mencuat tegak lurus. 

Jarum itu diolesi cairan pewarna yang dioleskan dengan menggunakan tangan, 

lalu patiti tersebut dipukul hingga terbenam kedalam kulit sesuai motif yang telah 

digambarkan, dan ini dilakukan secara berulang-ulang kali. Menggunkan alat 

tradisional ini bertujuan agar kebudayaan itu tidak punah. Berdasarkan deskripsi 

hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator menggunakan alat tradisional 

berada pada kategori rendah yaitu sebesar 59,2% atau sebanyak 32 responden. 

4.6.1.5.4 Membuat Kirekat dan Dare 

Membuat kirekat dan dare itu merupakan sebuah bentuk untuk mengenang 

orang yang telah mati, Kirekat ini dibuat dari sejenis rumput yang di pinggir 

sungai, dan ukuran dari kirekat dan dare ini dibuat sesuai dengan ukuran orang 

yang telah meninggal dan dibuat di pohon orang yang telah meninggal. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa membuat kirekat dan dare 

berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 79,6% atau sebanyak 43 orang.  
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4.6.1.5.5 Menggunakan Tudukat 

Tudukat adalah sebuah alat yang dipakai oleh masyarakat Salappa’ dalam 

mengabarkan sesuatu kepada masyarakat, tudukat ini memiliki beberapa irama 

tertentu untuk kabar tertentu, sebagai contoh irama kematian berbeda dengan 

irama kelahiran. Menggunakan tudukat adalah bentuk dari perilaku melindungi 

kebudayaan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator 

menggunakan tudukat berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 88,9% atau 

sebanyak 48 responden. 

4.6.1.6 Melakukan Kegiatan yang Bertujuan Untuk Perlindungan Kebudayaan 

yang Tidak Tampak 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian didapat bahwa dorongan untuk 

melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang ini 

tampak ini berada pada kategori tinggi cenderung sangat tinggi (57,41% tinggi 

dan 31,48 % sangat tinggi). Kebudayaan yang tidak tampak itu sendiri berisi 

hasil-hasil kebudayaan berupa norma, nilai dan adat istiadat yang mengatur tata 

kehidupan masyarakat di dalamnya. 

Melakukan kegiatan untuk perlindungan nilai-nilai, norma dan adat 

istiadat ini merupakan tujuan atau goal yang akan dicapai dalam proses motivasi 

konservasi kebudayaan terutama kebudayaan yang tidak tampak Hal ini sesuai 

dengan pendapat Walgito, (2002:169) yang menyatakan goal atau tujuan yang 

dituju oleh perilaku tersebut. Maksud tujuan disini adalah sesuatu yang hendak 

dicapai oleh suatu perbuatan yang pada gilirannya akan memuaskan kebutuhan 

individu. Adanya tujuan yang jelas dan disadari akan mempengaruhi kebutuhan, 
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dan ini akan menimbulkan motivasi pada diri seseorang. Indikator melakukan 

kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang tidak tampak 

adalah sebagai berikut: 

4.6.1.6.1 Melaksanakan Upacara Nennem Kabei 

Upacara nemnem kabei itu merupakan upacara yang dilakukan seminggu 

setelah bayi lahir, tujuan dari upacara ini adalah agar anak bebas dari pangoringan 

akibat pelanggaran pantangan yang mungkin dilakukan orang tua sianak selama ia 

dalam kandungan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub 

indikator melaksanakan upacara nemnem kabei berada pada kategori tinggi yaitu 

sebesar 63% atau 36 responden 

4.6.1.6.2 Melaksanakan Upacara Pangabela 

Melaksanakan upacara pangabela itu merupakan melaksanakan upacara 

yang bertujuan untuk mencegah roh jahat yang mengganggu bayi ketika akan 

dibawa keluar dari rumah, sebelum upacara ini dilaksankan bayi tidak boleh 

dibawa keluar dari rumah. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa 

sub indikator melaksanakan upacara nemnem kabei ini berada pada kategori tinggi 

yaitu72,2% atau 39 responden.  

4.6.1.6.3 Melaksanakan Upacara Abbinen 

 Melaksanakan upacara abbinen ini adalah melakukan upacara yang 

bertujuan agar anak terhindar dari musibah dan penderitaan serta berhasil dalam 

berternak babi ketika ia besar nantinya. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

diketahui bahwa sub indikator upacara abbinen ini berada pada kategori tinggi 

75,9% atau 41 responden. 
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4.6.1.6.4 Melaksanakan Upacara Panunggru 

Melaksanakan upacara panuggru itu merupakan bentuk kegiatan dalam 

usaha pelestarian upacara panunggru yaitu upacara yang berfungsi sebagai tanda 

untuk mengakhiri masa berkabung dan juga sebagai tanda untuk berpisah 

selamanya antara roh dengan keluarganya. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian 

diketahui bahwa sub indikator melakukan upacara panunggru berada pada 

kategori tinggi yaitu 90,7% atau 49 responden. 

4.6.1.6.5 Percaya Dengan Simagere 

Percaya terhadap simagere ini merupakan keyakinan mempercayai roh 

atau jiwa yang terdapat dalam tubuh manusia, simagere ini harus dijaga baik 

seperti manusia menjaga tubuhnya, karena jika tidak dijaga simagere ini bisa 

meninggalkan tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan penyakit bahkan 

kematian. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator 

percaya dengan simagere ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 92,6% atau 

sebanyak 50 responden. 

4.6.1.6.6 Percaya Terhadap Ketcat 

Percaya terhadap ketcat ini adalah kepercayaan kepada makhluk halus (roh 

jahat) yang akan mengganggu manusia jika ia tidak berlaku baik kepada alam atau 

melanggar pantangan-pantangan yang ada dimasyarakat. Berdasarkan deskripsi 

hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator percaya terhadap simagere ini 

berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 83,3% atau 45 responden 

 

 



130 
 

4.6.1.6.7 Melakukan Upacara Irig Gou-gou 

 Melakukan upacara irig gou-gou itu merupakan bentuk perlindungan 

terhadap upacara yang diadakan pada acara pernikahan, upacara ini dilakukan 

agar kedua pengantin mendapat berkah dan dijauhi dari semua penyakit. 

Berdasarkan deskipsi hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator melakukan 

upacara irig gou-gou ini berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 81,5% atau 

sebanyak 44 responden.  

4.6.1.6.8 Melakukan Upacara Irig Toitet 

Melakukan upacara irig toitet itu adalah merupakan bentuk melindungi 

upacara yang diadakan pada acara pernikahan, upacara ini ditunjukan bagi seluruh 

keluarga dan undangan yang hadir. Medium yang digunakan adalah daging buah 

kelapa, dimana daging buah kelapa itu harus sama tebalnya, ini sebagai simbol 

kesetaraan sesama anggota suku. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui 

bahwa sub indikator melakukan upacara irig toitet ini berada pada kategori tinggi 

57,4% atau sebanyak 31 responden. 

4.6.1.6.9 Melakukan Upacara Irig Atai Gou-gou 

Melakukan upacara irig atai gou-gou ini adalah bentuk usaha melakukan 

pelestarian kebudayaan, irig atai gou-gou itu sendiri dilakukan agar pengantin 

mendapat berkat bagi mereka sehingga jauh dari penyakit. Medium yang 

digunakan adalah hati ayam, yang diberikan bagi pengantin perempuan untuk 

mereka makan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub 

indikator melakukan upacara irig atai gou-gou berada pada kategori tinggi 85,2% 

atau sebanyak 46 responden. 
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4.6.1.6.10 Percaya Terhadap Sikirei 

Percaya terhadap sikerei ini adalah percayaan terhadap dukun yang juga 

berfungsi sebagai pemimpin dalam upacara-upacara adat. Berdasarkan deskripsi 

hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator percaya terhadap sikirei ini berada 

pada kategori tinggi yaitu 83,3% atau 45 responden. 

4.6.1.6.11 Melakukan Upacara Rauk 

Melakukan upacara rauk ini adalah melakukan upacara yang bertujuan 

mengenalkan anak pada kegiatan mencari ikan dimana ini memang salah satu 

tugas perempuan, tujuan kedua dari upacara itu adalah agar anak mendapatkan 

rezeki berupa hasil buruan dihutan atau hasil tangkapan disungai. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator melakukan upacara rauk 

ini berada pada kategori tinggi 68,5% atau sebanyak 37 responden. 

4.6.1.6.12 Melakukan Upacara Pasoga 

Melakukan upacara pasoga ini adalah bentuk perlindungan terhadap 

upacara penjemputan gadis yang akan dijadikan calon istri oleh keluarga pemuda. 

Dalam upacara ini mereka datang dengan membawa katusuru berupa barang-

barang seperti kuali, periuk, kelambu dan ayam serta diberikan juga beberapa 

pohon durian dan kelapa namun hanya ditunjukan saja tempatnya. Berdasarkan 

deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa sub indikator melakukan upacara 

pasoga berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 75,9% atau sebanyak 41 

responden melakukan upacara pasoga ini.  
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4.6.1.6.13 Melaksanakan Upacara Eneget 

Upacara eneget ini merupakan upacara yang harus dijalani oleh anak laki-

laki bersama dengan ayahnya. Dimana pada usia yang cukup anak laki-lakinya ini 

diajak pergi berburu monyet atau rusa kehutan, tujuannya untuk memperkenalkan 

kegiatan berburu pada si anak, caranya adalah dengan sang ayah mengendong 

anaknya dan dilatih untuk memegang panah. Berdasarkan deskripsi hasil 

penelitian diketahui bahwa sub indkator melaksanakan upacara eneget ini berada 

pada kategori tinggi sebesar 94,4% atau sebanyak 51 responden. 

Dari penjelasan indikator dan sub indikator dapat dilihat bahwa indikator 

dan sub indikator dari motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat dusun 

Salappa’ pada umumnya berada pada kategori tinggi, hanya beberapa sub 

indikator yang berada pada tingkatan rendah. Ini berarti masyarakat Salappa’ 

mempunyai kebutuhan, dan dorongan yang bertujuan untuk melindungi 

kebudayaan yang tampak dan tidak tampak. Hal ini diduga karena letak geografis 

Dusun Salappa’ yang berada jauh dipedalaman Kepulauan Mentawai yang sangat 

sulit untuk dikunjungi dan belum terjangkau oleh segala bentuk kemajuan dan 

kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan pada 

umumnya, diantaranya belum terdapat sinyal handphone dan listrik serta alat-alat 

elektronik lainya sehingga arus globalisasi walaupun ada namun tidak memiliki 

pengaruh yang besar. Pengaruh letak geografis ini dalam perkembangan 

kebudayaan sesuai dengan pendapat Horton dan Hunt (1999:61) 

Dikarenakan letaknya yang terpencil ini menyebabkan faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan perubahan kebudayaan seperti diffusion atau proses 
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penyebaran kebudayaan yang dibawa oleh penduduk suatu bangsa dengan cara 

migrasi tidak terjadi, sehingga proses belajar unsur-unsur kebudayaan asing oleh 

warga suatu  masyarakat juga tidak terjadi, proses yang tidak terjadi itu adalah 

proses akulturasi dan asimilasi (Koentjaraningrat, 2000:228). Walaupun terjadi 

proses interaksi antara penduduk asli dengan beberapa wisatawan namun interaksi 

ini tidak saling mempengaruhi hanya proses interaksi symbiotic yang terjadi, 

menurut Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar ilmu antropologi 

(2000:245).interaksi yang terjadi secara symbiotic tidak mempengaruhi perubahan 

kebudayaan pada kedua suku bangsa baik bangsa yang dikunjungi (masyarakat 

Salappa’) atau bangsa yang mengunjungi (wisatawan). 

Selain karena faktor letak geografis yang terpencil, tingginya motivasi 

konservasi kebudayaan pada masyarakat Salappa’ juga disebabkan faktor 

reinforcement negatif yang dihilangkan dan reinforcement positif yang mereka 

terima hal ini selaras dengan pendapat Munandar (2004:335) yang menyatakan 

pemerolehan dari sutu prilaku menuntut adanya suatu pengukuhan sebelumnya. 

Reinforcement dapat positif (pemberian ganjaran untuk satu perilaku yang 

diinginkan) atau negatif (penghilangan rangsangan aversif atau memberikan 

hukuman jika timbul sebuah perilaku yang tidak diinginkan)  

Penghilangan reinforcement negatif itu sendiri adalah tidak ada lagi 

pemaksaan untuk meninggalkan kebudayaan tradisional mereka dan memaksanya 

mengganti dengan kebudayaan asing seperti yang pernah terjadi ketika tahun 1954 

hingga 1970 dimana polisi masuk kekampung dan melakukan razia serta 

mengumpulkan seluruh peralatan kebudayaan mereka serta segala sesuatu yang 
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berkaitan dengan kebudayaan tradisional seperti tato, memakai cawat dan upacara 

kebudayaan lainnya juga dilarang, jika mereka melanggar maka mereka akan 

dimasukan kedalam penjara. Hal ini diperkuat dengan reinforcement positif yang 

mereka terima, bentuknya berupa faktor ekonomi yang mereka terima ketika ada 

wisatawan yang datang melihat mereka menjalankan ritual upacara-upacara dan 

kebudayaan mereka dan juga diadakan pementasan kebudayaan asli masyarakat 

tradisional Mentawai oleh pemerintah setempat seperti yang terjadi pada 

pertengahan November  tahun 2008 yang diadakan di ibukota kabupaten 

kepulauan Mentawai. 

Sedangkan rendahnya beberapa sub indikator motivasi konservasi 

kebudayaan seperti dorongan untuk menggunakan tato tradisional, menggunakan 

alat tradisional untuk membuat tato. Hal ini diduga disebabkan oleh tidak 

sesuainya lagi fungsi kebudayaan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

perubahan kebudayaan itu terjadi, ini sesuai dengan pengertian kebudayaan 

dimana budaya adalah salah satu alat untuk mengakomodasi dan mengatur hidup 

manusia maka budaya itu bersifat dinamis dalam arti akan selalu berkembang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakan kebudayaan tersebut, ini 

menjelaskan bagaimana kebudayaan tato yang dulu berfungsi sebagai pakaian 

sekarang telah diganti oleh kain sehingga kebudayaan tato ini mengalami 

pergeseran dan tidak lagi dipakai oleh penduduk Salappa’. 

 



BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini akan diparparkan tentang hasil penelitian secara sistematis 

dan ringkas, disamping itu juga akan dijabarkan mengenai saran-saran kepada 

berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data serta uraian-uraian pada bab sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi konservasi kebudayaan pada masyarakat 

Dusun Salappa’ berada pada kategori tinggi cenderung sangat tinggi, begitu juga 

dengan semua indikatornya juga berada pada kategori yang sama yaitu tinggi 

cenderung sangat tinggi. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tampak. 

2. Kebutuhan untuk melindungi kebudayaan yang tidak tampak. 

3. Dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang tampak. 

4. Dorongan untuk melakukan perlindungan kebudayaan yang tidak tampak. 

5. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang 

tampak 

6. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan kebudayaan yang 

tidak tampak. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan simpulan diatas maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagi Responden 

Diharapkan responden atau masyarakat Dusun Salappa’ mempertahankan 

motivasi konservasi kebudayaan, baik itu kebudayaan yang tampak maupun 

kebudayaan yang tidak tampak tetap pada tingkatan yang tinggi sehingga 

kebudayaan Mentawai ini tetap bertahan dan berkembang tanpa kehilangan 

maknanya.  

1.2.2 Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah lebih memperkenalkan kebudayaan Mentawai 

pada ajang-ajang promosi kebudayaan baik itu yang diadakan didalam negeri dan 

luar negeri, dan lebih banyak melakukan pementasan-pementasan kebudayaan, hal 

ini juga bisa dimanfaatkan sebagai ajang promosi kebudayaan sehingga dapat 

mendatangkan turis. Selain itu pemerintah melalui dinas pendidikannya 

seharusnya mengajarkan kebudayaan tradisional di sekolah-sekolah melalui 

program muatan lokal ataupun ekstrakurikuler. Pemerintah juga seharusnya tidak 

melarang ketika ada individu yang memakai atribut kebudayaan mereka, baik itu 

dalam acara non formal maupun acara formal (peneliti melihat bahwa para pelajar 

dilarang memakai kalung tradisional mereka waktu sekolah, jika hal ini diteruskan 

berlangsung bisa berdampak pada hilangnya salah satu hasil kebudayaan tampak 

tersebut).  
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Pemerintah seharusnya juga memperhatikan peningkatan taraf kehidupan 

masyarakat Dusun Salappa dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang 

kesehatan, penerangan dan transportasi, dalam bidang kesehatan pemerintah 

seharusnya menempatkan petugas kesehatan di Dusun Salappa sehingga 

masyarakat dusun Salappa tidak mengalami kesulitan untuk akses kesehatan, 

dalam hal transportasi pemerintah seharusnya membuat jalan darat yang dapat 

menghubungkan dusun-dusun yang ada di Mentawai, terutama Dusun Salappa, 

dengan dibangunnya jalan darat ini akan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat setempat karena hal ini dapat mengurangi dalam biaya transportasi, 

selain itu dengan adanya jalan darat itu memudahkan turis untuk mencapai dusun 

tersebut. Dan yang jangan dilupakan adalah perlunya pemerintah membangun 

jaringan listrik sehingga mereka dapat juga merasakan kehidupan yang layak 

sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan peningkatan berbagai 

aspek kehidupan ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat tanpa 

melupakan kebudayaan mereka.  

1.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, 

diharapkan dapat lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan 

motivasi, seperti persepsi, konformitas, konsep diri, dan kepribadian. Hal tersebut 

diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan motivasi konservasi kebudayaan. 
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Nama     : 

Umur      : 

Saya mengetahui kebudayaan Mentawai  : Ya / Tidak  

 

PENGANTAR 

Ditengah-tengah kesibukan saudara, saya sangat mengharap 

kesediaannya untuk mengisi skala berikut ini Saya berharap saudara berkenan 

memperhatikan petunjuk yang ada dalam pengisian skala ini Berikan jawaban 

dengan jujur sesuai dengan keadaan diri saudara, karena jawaban yang saudara 

berikan akan sangat berharga dalam penelitian yang saya lakukan Jawaban 

saudara tidak akan mempengaruhi pandangan saya terhadap diri saudara, karena 

saya akan menjamin kerahasiaannya 

Atas kesediaan yang saudara berikan, saya ucapkan terima kasih 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis nama saudara, umur 

2. Baca dan pahami baik-baik setiap pertanyaan yang ada 

3. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda ( V ) pada salah satu kolom jawaban 

yang tersedia 

4. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah : 
Sangat Sesuai  : bila pernyataan tersebut SANGAT SESUAI 

dengan pendapat saudara 
Sesuai  : bila pernyataan tersebut SESUAI dengan pendapat 

saudara 
Tidak Sesuai  : bila pernyataan tersebut TIDAK SESUAI dengan 

pendapat saudara 
Sangat Tidak Sesuai  : bila pernyataan tersebut SANGAT TIDAK 

SESUAI dengan pendapat saudara 
5. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri saudara, karena tidak ada jawaban 

yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar dan baik 

6. Teliti kembali setiap jawaban, agar tidak ada jawaban yang terlewat 

Selamat Mengerjakan 
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NO PERTANYAAN 
JAWABAN 

Sangat 
Sesuai Sesuai Tidak 

Sesuai 
Sangat 
Tidak 

Sesuai 
1.  Saya ingin tetap menggunakan ramuan 

tradisional Mentawai ketika sakit 
    

2.  Saya ingin tinggal di uma       
3.  Saya malu menggunakan tato tradisional 

Mentawai yang primitive 
    

4.  Saya tidak memiliki keinginan untuk 
meruncingkan gigi saya 

    

5.  Saya ingin mentato diri dengan 
menggunakan alat tradisional seperti patiti. 

    

6.  Sebagai anak yang berbakti saya ingin 
membuat kirekat dan dare yang bagus jika 
orang tua saya meninggal agar mereka 
tenang dialam lain. 

    

7.  Saya ingin tudukat digunakan sebagai 
sarana komunikasi masal pada daerah-
daerah diluar mentawai seperti halnya 
sarana beduk dalam memanggil orang 
sholat atau lonceng untuk memanggil orang 
kegereja 

    

8.  Walaupun warnanya hitam dan membuat 
wajah kotor tidak membuat keinginan saya 
untuk  memakai suddut hilang 

    

9.  Jika saya menikah saya ingin membayar 
alak toga walaupun itu memberatkan bagi 
pihak laki-laki 

    

10.  Saya takut menggunakan manik-manik 
walaupun waktu menikah karena ini dahulu 
dilarang oleh pemerintah Indonesia   

    

11.  Jika menikah saya ingin dihias dengan 
hiasan yang modern seperti, lipstick, perona 
pipi, maskara, dan lain sebagainya / saya 
ingin memakai pakaian seperti yang 
digunakan oleh sikirei (bagi yang laki-laki)  

    

12.  Saya ingin berburu menggunakan senapan 
angin. 

    

13.  Saya tidak akan memotong dan membunuh 
binatang selama istri saya hamil 

    

14.  Seperti kebanyakan orang Mentawai saya 
ingin melaksanakan upacara nemnem kabei 
jika anak saya lahir. 

    

15.  Sebagai orang Mentawai saya ingin upacara     
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pangabela tetap dilaksanakan ketika saya 
punya anak nanti 

16.  Untuk mengadakan upacara abinen 
diperlukan biaya yang besar dan ini 
menyulitkan saya sebagai orang tua. 

    

17.  Sebagai orang mentawai saya ingin 
melestarikan upacara panunggru 

    

18.  Saya ingin jiwa saya sehat agar tubuh saya 
juga tetap sehat 

    

19.  Saya ingin jiwa saya sehat agar tubuh saya 
juga tetap sehat 

    

20.  Walaupun maknanya hampir sama dengan 
upacara irig atai gou-gou tapi saya tetap 
ingin melaksanakan upacara irig gou-gou 

    

21.  Saya ingin tetap mengadakan upacara irig 
toitet setiap kali ada pesta pernikahan 
disuku saya. 

    

22.  Saya ingin mengganti hati ayam dengan hati 
babi yang lebih besar dalam upacara irig 
atai gou-gou 

    

23.  Jika saya atau istri saya melahirkan, saya 
ingin dibantu oleh sikirei 

    

24.  Saya ingin mengadakan upacara rauk agar 
kebudayaan ini tetap ada dan memberikan 
mamfaat terhadap anak saya 

    

25.  Saya ingin keluarga laki-lakilah menjemput 
calon istri 

    

26.  Saya tidak ingin mandi dihulu sungai setelah 
mengantar jenazah karena airnya tidak 
bersih 

    

27.  Saya ingin anak laki-laki saya dapat 
menggunakan panah dengan baik 

    

28.  Ganjaran atau tulou yang diberikan kepada 
pemuda yang mengahamili wanita diluar 
nikah harus ditambah lebih besar, bukan 
sekedar kuali dengan ukuran 20. 

    

29.  Menjelang pernikahan saya tidak perlu 
mandi terlebih dahulu karena nanti saya 
akan dihias dan dilumuri oleh minyak 
pemberian sikerei  

    

30.  Saya ingin tetap melaksanakan upacara 
palijakjak mone walaupun ajaran tersebut 
bertentangan dengan agama saya 
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31.  Saya percaya dengan khasiat ramuan 

tradisional Mentawai dalam menyembuhkan 
penyakit sehingga saya akan 
menggunakannya dalam mengobati 
penyakit saya.   

    

32.  Walaupun dihuni banyak orang (keluarga 
besar) dan tidak ada privasi tapi saya tetap 
akan tinggal di uma 

    

33.  Saya akan menggunakan tatto khas 
Mentawai 

    

34.  Saya akan mengasah gigi saya karena rasa 
sakitnya hanya sebentar 

    

35.  Menurut saya lebih mengasikan membuat 
tato dengan menggunakan alat tradisional  

    

36.  Jika ada keluarga saya yang meninggal, 
maka saya akan membuat kirekat dan dare 
lalu menggantungkanya di pohon orang 
yang meninggal. 

    

37.  Saya lebih memilih menggunakan tudukat 
dari pada pengeras suara untuk 
mengabarkan sesuatu kepada khalayak 

    

38.  Saya tidak akan memakai suddut jika para 
sinuruk yang lain juga memakainya 

    

39.  Saya akan membayar alak toga jika 
menikah walaupun harus mengeluarkan 
biaya yang banyak 

    

40.  Manik-manik merupakan hasil dari 
kebudayaan yang primitive sehingga saya 
tidak akan menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari  

    

41.  Saya tidak percaya diri dan malu ketika 
dihias seperti sikirei (bagi laki-laki) atau 
memakai kunyit pada tubuh saya sehingga 
terlihat kuning  

    

42.  Saya akan lebih senang jika bisa berburu 
menggunakan senjata-senjata modern 
seperti pistol, senapan dan lain sebagainya 
 

    

43.  Ketika akan punya anak saya tidak akan 
melakukan kei-kei agar anak saya selamat 
ketika lahir dan berkembang dengan baik 

    

44.  Saya akan tetap mengadakan ritual 
Nemnem Kabei walaupun itu pernah 
dilarang oleh pemerintah jika saya punya 
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anak nanti agar bebas dari pangoringan 
45.  Saya akan mengadakan upacara pangabela 

agar anak saya tidak diganggu oleh roh 
halus ketika keluar dari rumah  

    

46.  Saya telah melihat banyak contoh tidak 
semua orang yang mengadakan upacara 
abbinen berhasil dalam beternak babi, tapi 
tergantung oleh rajin atau tidaknya ia. 

    

47.  Menurut contoh yang telah ada 
dimasyarakat jika sebuah keluarga 
mengadakan upacara panunggru maka ia 
bisa hidup dengan kegembiraan dan dapat 
melupakan kematian keluarganya dan hal 
inilah yang mendorong saya untuk 
mengadakan upacara  panunggru jika ada 
kemalangan  

    

48.  Jika saya sakit maka hal itu disebabkan 
bukan semata karena bakteri atau leahnya 
kondisi fisik saya namun juga karena 
simagere saya yang sakit 

    

49.  Saya akan mengadakan upacara dan 
meminta maaf terlebih dahulu jika akan 
membuka lahan baru dihutan 

    

50.  Saya akan mengadakan upacara irig gou-
gou sebagai bentuk usaha saya melakukan 
pelestarian kebudayaan  

    

51.  Saya percaya dengan kekuatan sumpah 
yang kami buat ketika upacara irig toitet 

    

52.  Saya tidak akan melakukan upacara irig atai 
gou-guo karena dulu ini merupakan salah 
satu kebudayaan yang dilarang oleh 
pemerintah 

    

53.  Saya akan memanggil sikerei jika 
mengadakan upacara nemnem kabei. 

    

54.  Saya mau mewariskan kemampuan saya 
dalam menangkap ikan kepada putrid saya 

    

55.  Walaupun upcara pasoga banyak memakan 
waktu dan biaya tapi kebudayaan ini tetap 
perlu diadakan karena ini adalah warisan 
leluhur kami yang harus tetap dijaga 

    

56.  Karena saya tidak takut dengan roh orang 
yang telah mati maka saya tidak akan 
mengikuti upacara pasisio’so 

    

57.  Dimasa sekarang perburuan dengan 
menggunakan panah tidak lagi efisien 
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namun sebagai seorang Mentawai saya 
harus tetap akan mengajarkan kepada anak 
saya bagaimana cara memanah yang baik 
melalui upacara eneget 

58.  Saya akan memberikan tulou dengan 
sukarela jika saya melanggar adat 
masyarakat mentawai 

    

59.  Saya akan menyiapkan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan upacara masiut 
potat tubu 

    

60.  Saya mengadakan upacara palijakjak mone 
supaya dianggap sebagai anak yang 
berbakti kepada orang tua 

    

61.  saya lebih senang menggunakan obat yang 
diberikan oleh sikirei dalam proses 
penyembuhan penyakit saya. 

    

62.  Saya tidak mau tinggal diuma karena dihuni 
oleh banyak orang dan tidak ada privasi 

    

63.  Kebudayaan tato tradisional mentawai 
adalah kebudayaan yang primitif yang tidak 
perlu dilindungi lagi dan digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari 

    

64.  Saya mengasah gigi bagian depan dan 
bawah agar terlihat anggun 

    

65.  Saya tetap menggunakan peralatan tato 
tradisional untuk mentato tubuh saya agar 
tidak kehilangan makna tradisionalnya 

    

66.  Saya ingin membuat kirekat dan dare agar 
hasil kebudayaan yang tampak ini tidak 
punah selain itu untuk arwah keluarga saya 
yang meninggal tenang dialam sana. 

    

67.  Saya akan mempelajari macam-macam 
suara yang dikeluarkan oleh tudukat agar 
mengetahui berita apa saja yang 
disampaikannya  

    

68.  Jika saya menjadi sinuruk saya akan 
memakai suddut disaat pulang agar tidak 
ada roh halus yang mengganggu perjalanan 
pulang saya 

    

69.  Saya membayar alak toga agar dapat 
menikah dengan gadis impian saya 

    

70.  Saya tidak akan menggunakan manik-manik 
agar tidak dianggap sebagai orang yang 
primitive 

    

71.  Agar terlihat cantik dan menarik ketika     
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menikah saya ingin didandani dengan 
kosmetik dan perhiasan yang modern 

72.   Jika bisa memilih, saya lebih senang 
berburu menggunakan senapan karena 
lebih mudah untuk mendapatkan hasil 
buruan. 

    

73.  Ketika akan punya anak saya tidak akan 
melakukan kei-kei agar anak saya selamat 
ketika lahir dan berkembang dengan baik 

    

74.  Upacara nemnem kabei tidak perlu 
diadakan karena menurut saya semua 
kesalahan yang dilakukan oleh orang tua 
akibatnya akan ditanggung oleh orang tua 
sianak tersebut. 

    

75.  Agar anak saya dapat keluar dari rumah dan 
tidak diganggu oleh makhluk halus saat 
diluar rumah maka saya akan mengadakan 
upacara pangabela. 

    

76.  Saya melakukan upacara abbinen ini 
supaya anak saya terhindar dari musibah 
dan penderitaan selain itu juga supaya ia 
berhasil dalam beternak babi 

    

77.  Saya ingin mempersiapkan acara ini sebaik 
mungkin sehingga roh keluarga saya yang 
telah meninggal tidak mengganggu kami 

    

78.  Saya menghormati simagere saya, agar 
tubuh ini tetap sehat dan simagere tidak 
mau meninggalkan tubuh saya. 

    

79.  Kepercayaan terhadap ketcat harus tetap 
dijaga agar orang tidak merusak alam 
sesuka hati 

    

80.  Saya mengikuti upacara irig gou-gou agar 
dapat mendoakan para pengantin mendapat 
berkah dan menjauhinya dari semua 
penyakit 

    

81.  Saya mengikuti upacara irig toitet agar saya 
diterima dan tidak dikucilkan oleh hadirin 
dan anggota suku saya. 

    

82.  Walaupun saya tidak menyenangi para 
pengantin, saya tetap akan mengikuti 
upacara irig atai gou-gou agar kedua 
pengantin mendapat berkah dalam berumah 
tangga 

    

83.  Jika saya sakit saya lebih senang untuk     
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diobati oleh sikerei dibanding harus berobat 
kepuskesmas karena jauh dan 
membutuhkan butuhkan biaya yang banyak. 
Selain itu sikerei juga dapat menyembuhkan 
penyakit saya seperti halnya dokters 

84.  Saya akan mengadakan upacara rauk agar 
anak perempuan saya bisa menangkap ikan 
yang dapat dijadikan sebagai bahan 
makanan ketika ia besar nanti 

    

85.  Saya berharap dengan mengadakan lia 
pasoga ini saya tidak mendapatkan 
kesulitan dalam pernikahan nantinya 

    

86.  Saya mengikuti upacara pasisio’so hanya 
agar bisa berkumpul dengan teman-teman 
dan saudara saya 

    

87.  Sebagai seorang bapak sudah seharusnya 
saya mengajarkan cara memanah dengan 
baik kepada anak laki-laki saya agar kelak 
dia menjadi pemburu yang bagus 

    

88.  Tradisi membayar tulou perlu dijaga dan 
dilestarikan agar tidak ada orang yang 
berbuat semaunya sehingga melanggar hak 
orang lain 

    

89.  Agar tidak turun hujan ketika pernikahan, 
saya akan melakukan upacara masiut potat 
tubu 

    

90.  Tujuan saya mengadakan upacara 
palijakjak mone selain dalam rangka 
pembuatan kirekat juga dalam rangka 
pelestarian kebudayaan Mentawai 
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Potret rumah dan kehidupan sehari-hari masyarakat Salappa’ 

 

 

Anak-anak Dusun Salappa’ yang bercanda disore hari 
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Peneliti bersama sikerei dan istrinya yang akan berangkat untuk mengadakan 
upacara turuk sikerei. 

 

Beberapa orang dari masyarakat Dusun Salappa bekerja membuat sampan yang 
merupakan alat transportasi utama. 
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Musalla Nurul Falah, satu-satunya rumah ibadah umat islam yang ada di Dusun 
Salappa’. Di mushala ini peneliti tinggal selama melakukan penelitian. 

 

 

 

 

Satu-satunya warung yang menyediakan kebutuhan untuk masyarakat Salappa’ 
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Sikerei yang akan berangkat untuk melakukan upacara 

 

Gambar seorang wanita yang baru pulang dari kebunnya dengan menggunakan 
perahu tampa mesin. 



195 
 

 

Seorang sikerei yang tidak lagi menggunakan pakaiaan tradisionalnya dalam 
upacara. 

 

 

Foto para sikerei beserta para istrinya sesaat setelah upacara. 
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Foto sikerei tua yang menggunkakan tato tradisional Mentawai 

 

 

Para sikerei yang sedang bersantai. 
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Istri para sikerei yang ikut selalu ikut dalam upacara yang dilakukan oleh 
suaminya 

 

Peneliti yang berfoto dengan sikerei tua 
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Peneliti diapit oleh dua orang sikerei 

 

 

Dai dan istrinya, yang merupakan satu-satunya orang yang bukan penduduk asli 
Mentawai 
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