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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar  Belakang  Masalah Penelitian 

 

      Sastra merupakan suatu bagian dari kebudayaan. Bila kita mengkaji sastra maka 

kita akan dapat menggali berbagai kebudayaan yang ada. Di Indonesia banyak sekali 

kebudayaan yang mungkin belum sempat digali, ini berarti bahwa masyarakat masih 

belum menaruh perhatiannya kepada kebudayaan negerinya sendiri. Kesadaran akan 

berbagai kebudayaan yang dimiliki perlu dipupuk pada setiap generasi agar 

kebudayaan tersebut jangan sampai punah.  

Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat sangat erat karena kebudayaan 

itu sendiri adalah cara suatu kumpulan manusia atau masyarakat mengadakan sistem 

nilai yaitu berupa aturan-aturan yang menentukan sesuatu benda atau perbuatan lebih 

tinggi nilainya, lebih dikehendaki dari yang lain (Semi, 1984:54). Kebudayaan 

tentulah tidak akan terlepas dari sastra, begitu juga sebaliknya, sastra akan maju bila 

ditunjang oleh kebudayaan yang kuat dan mengakar di kalangan masyarakat kita, 

keduanya saling mendukung.  

Di Indonesia, khususnya dalam dunia kesusasteraan kita mengenal istilah sastra 

lisan dan sastra tulis. Sastra lisan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan 

dari sastra tulis. Sebelum munculnya sastra tulis, sastra lisan telah berperan dalam 

membentuk apresiasi sastra masyarakat, sehingga sastra lisan dan sastra tulis hidup 

berdampingan. Dikatakan sastra lisan karena sastra tersebut dituturkan secara lisan 

dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan menggunakan 

bahasa lisan tanpa naskah.  

Masyarakat Indonesia menghadapi dua fenomena budaya yang saling 

berdampingan dan bersinggungan, yaitu kebudayaan lisan-tradisional-kesukuan dan 
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kebudayaan tulisan-modern-nasional (Taum, 2011:1). Kehidupan kebudayaan lisan-

tradisional suku-suku bangsa di Indonesia beserta khzanah bahasa dan sastranya 

masih merupakan fenomena yang hidup. Masyarakat tradisional, khususnya yang 

hidup di pedesaan masih memiliki khazanah sastra lisan yang masih kental dalam 

berbagai kegiatan ritual dan pertemuan-pertemuan khusus. Akan tetapi, tidaklah 

banyak yang menaruh perhatiannya bagi tradisi-tradisi seperti ini, sehingga lama-

kelamaan akan pudar dan mungkin saja para generasi berikutnya tidak akan peduli 

lagi terhadap tradisi-tradisi ini yang sebenarnya merupakan suatu kearifan lokal. 

Apabila di daerah-daerah pedesaan penguasaan khzanah-khazanah sastra lisan dan 

tradisional masih dianggap sebagai tolok ukur kepandaian dan tinggginya kedudukan 

sosial seseorang di dalam masyarakat, maka di wilayah perkotaan teristimewa di 

kalangan kaum terpelajar, mendengarkan sastra lisan dari daerahnya sendiri sudah 

dianggap ketinggalan zaman atau dianggap kuno.  

Berbicara tentang adat istiadat di daerah Maluku, sebenarnya merupakan suatu 

hal yang sangat menarik karena banyak budaya yang dimiliki yang mungkin saja 

tidak dimiliki oleh daerah lain. Tradisi Maso Mata Rumah merupakan sebuah tradisi 

yang telah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun lamanya yang telah diwariskan dari 

generasi ke generasi. Tradisi ini merujuk kepada suatu budaya perkwainan yang 

diadakan atau dilakukan untuk menerima pengantin perempuan masuk ke dalam mata 

rumah (rumah tua) dari pengantin laki-laki. Tradisi Maso Mata Rumah ini pada 

umumnya dimiliki oleh semua desa (kampung) di Maluku. Walaupun kadang-kadang  

namanya agak berbeda, tetapi merujuk pada maksud yang sama  yaitu memasukan 

pengantin perempuan ke mata rumah pengantin laki-laki  (masuk rumah tua). Kadang 

juga tahapan-tahapan dalam ritual ini juga berbeda sesuai dengan tradisi dari masing-

masing desa (kampung). 

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, upacara tradisional 

sebagai warisan budaya leluhur boleh dikatakan masih memegang peranan penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menyadari bahwa upacara tradisional di 

dalamnya mengandung norma-norma atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat 
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pendukungnya. Lagi pula upacara-upacara ini mengandung unsur  nilai-nilai  budaya 

yang ditanamkan oleh para leluhur kita kepada generasi penerusnya. Dengan 

ditanamkan seawal mungkin akan semakin memperkokoh kepribadian masyarakat 

pendukungnya sehingga ada alasan tertentu untuk melestarikannya. 

Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan 

secara baik akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara dan warga 

negara. Adat Upacara perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan 

dihayati oleh generasi muda. Penelitian ini bertujuan pula untuk memperkenalkan 

adat dan upacara perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan sehingga pada 

akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda terhadap 

kebudayaan bangsa sendiri.    

Warisan para leluhur yang telah ada perlu dibina dan dilestarikan sebagai 

bentuk kekayaan khazanah budaya. Warisan ini tidak boleh pudar atau bahkan punah 

begitu saja karena warisan ini sebagai sarana untuk menyampaikan pesan nilai 

budaya yang di dalamnya ada unsur pendidikan dalam membentuk karakter 

masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan. Berdasarkan latar belakang masalah 

penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang  bentuk 

dan nilai budaya tradisi Maso Mata Rumah pada Masyarakat Desa Rumahkay 

Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.  

 

1.2  Identifikasi  Masalah Penelitian 

 Dengan mengenal budaya daerah, maka kita akan memahami pula kebudayaan 

itu. Salah satu cara yang dipakai untuk mempelajari dan mengenal budaya daerah 

yaitu dengan mempelajari tradisi Maso Mata Rumah dalam masyarakat sekitar kita. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

untuk lebih bermafaat, penelitian ini akan difokuskan pada: 
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1. bentuk tradisi Maso Mata Rumah; 

2. pengungkapan pesan dalam tradisi Maso Mata Rumah; 

3. fungsi dari tradisi Maso Mata Rumah; 

4. nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi Maso Mata Rumah. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

 

      Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi Maso Mata Rumah pada masyarakat 

desa Rumahkay Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat? 

2. Adakah pesan yang disampaikan dalam ritual tersebut? 

3. Apakah fungsi tradisi Maso Mata Rumah bagi masyarakat desa Rumahkay 

Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat? 

4. Nilai-nilai budaya apa saja yang ada dalam tradisi Maso Mata Rumah pada 

masyarakat desa Rumahkay Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian 

Barat? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. mendeskripsikan bentuk tradisi atau ritual Maso Mata Rumah pada 

masyarakat desa Rumahkay Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian 

Barat; 

2. mendeskripsikan pesan dalam ritual tradisi Maso Mata Rumah;  

3. mendeskripsikan fungsi tradisi  dalam masyarakat desa Rumahkay Kecamatan  

Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat; 
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4.  mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Maso 

Mata Rumah pada masyarakat desa Rumahkay Kecamatan Kairatu Kabupaten 

Seram Bagian Barat. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. peneliti dan peminat kajian tradisi lisan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia khususnya di 

daerah Maluku tentang adanya tradisi Maso Mata Rumah; 

2. generasi muda, khususnya anak cucu masyarakat desa Rumahkay dalam 

menambah pemahaman terhadap tradisi Maso Mata Rumah dan dapat 

membangkitkan minat untuk memelihara serta melestarikan budaya daerah 

sebagai suatu kearifan lokal; 

3. bagi  pemerintah desa Rumahkay dan pemerintah daerah Provinsi Maluku, 

sebagai bahan referensi dan informasi tambahan dalam mengungkapkan 

kekayaan budaya masyarakat Maluku. 

 

1.6 Definisi Variabel  

Untuk lebih operasional, maka dalam penelitian ini peneliti mendefinisikan 

beberapa istilah sebagai berikut. 

  

1.  Bentuk Tradisi  

Merupakan sebuah gambaran, sistem atau susunan, wujud yang ditampilkan 

dalam sebuah tradisi atau adat kebiasaan yang turun temurun dari satu generasi 
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ke genarsi berikutnya, yang dapat dilihat dari segi latar, bahasa, pelaku, 

tindakan, serta alat atau benda yang dipakai. 

 

2.  Nilai Budaya dalam tradisi Maso Mata Rumah 

  Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Maso Mata Rumah yang bisa 

dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Rumahkay yang meliputi nilai 

budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hubungan manusia 

dengan sesamnya, dalam hubungan manusia dengan karyanya, dalam hubungan 

manusia dengan ruang dan waktu, serta dalam hubungan antara manusia dengan 

alam.  

 

3.  Tradisi Maso Mata Rumah 

 Merupakan sebuah tradisi perkawinan adat yang dilakukan untuk menerima 

pengantin perempuan masuk dalam persekutuan mata rumah (rumah tua) 

pengantin laki-laki pada masyarakat desa Rumahkay.  

 

4.  Desa Rumahkay 

 Sebuah desa adat berada di pesisir pantai Pulau Seram kecamatan Kairatu, 

Kabupaten Seram Bagian Barat.   

 

1.7     Asumsi Penelitian 

      Asumsi yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Tradisi Maso Mata Rumah merupakan salah satu aset budaya yang turut 

memperkaya kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. 



7 
 

Elsa Latupeirissa, 2013 
Bentuk Dan Nilai Budaya Tradisi Maso Mata Rumah Pada Masyarakat Desa Rumahkay  Kecamatan 
Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

2. Dalam ritual Tradisi Maso Mata Rumah terdapat pesan  yang dititipkan oleh 

para leluhur pada generasi penerusnya.  

3. Tradisi Maso Mata Rumah  memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat.  

4. Tradisi Maso Mata Rumah memiliki nilai-nilai budaya dalam membentuk 

karakter masyarakat dan hal ini perlu dibangun serta dikembangkan. 

 

 

 


