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BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini telah

memberi dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pola hidup

manusia/individu atau masyarakat yang mengikutinya. Di satu sisi, kemampuan untuk

mengikuti perkembangan kemajuan mendorong orang untuk semakin terpacu menjadi

yang lebih baik, lebih terampil, lebih agresif, lebih kreatif dan inovatif. Dapat

dikatakan bahwa hal ini adalah salah satu dampak positifnya. Namun di sisi yang lain

ketika individu atau kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan yang

ada maka individu atau kelompok masyarakat akan mengalami kesulitan dalam

memahami dan merencanakan perkembangan yang begitu cepat di berbagai bidang

kehidupan atau dapat dikatakan bahwa hal ini menjadi salah satu dampak negatif.

Dampak positif dan negatif dari perkembangan kemajuan sebagai mana

disebutkan  di atas tidak mungkin terabaikan begitu saja, tetapi menjadi bagian dari

perkembangan itu sendiri. Dengan kata lain setiap perkembangan kemajuan akan

mengakibatkan perubahan. Penulis menyebutnya perubahan sosial. Perubahan sosial itu

nampak misalnya dari cara hidup manusia yang berubah dari cara hidup meramu (food

gathering) menjadi bercocok tanam (food production), bahkan lebih jauh lagi

peradaban dunia mengalami transisi dari era pertanian menuju ke era industri dan era
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informasi1. Norma-norma yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat pun

mulai tercipta. Selanjutnya berbagai pranata atau sistem sosial berkembang semakin

kompleks seiring dengan perkembangan zaman.

Perubahan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu

masyarakat dimana pun masyarakat itu berada dan berinteraksi antara individu yang

satu dengan individu yang lain. Perubahan sosial itu menjadi sebuah keniscayaan

karena interaksi antar invidu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu melibatkan

tidak saja situasi lingkungan dimana individu-individu berinteraksi, tetapi juga latar

belakang masing-masing individu yang berinteraksi. Baik itu latar belakang agama,

bahasa, dan terutama budaya. Perubahan sosial itu juga terjadi dalam kehidupan

masyarakat di Bali. Ada kecenderungan bahwa sejak pemerintahan Orde Baru, lebih-

lebih setelah Bali memasuki era modernisasi yang berlanjut pada Globalisasi,

perubahan sosial pada masyarakat Bali tidak saja berlangsung sangat cepat, tetapi juga

berdemensi luas, yakni menyangkut berbagai bidang kehidupan yang berkaitan satu

sama lain2.

Salah satu bidang kehidupan yang mengalami dampak dari perubahan sosial

adalah bidang pendidikan3. Pendidikan memiliki peran yang besar dalam penyediaan

sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi4. Menurut pemahaman

penulis, hal ini berarti lamanya waktu mengeyam pendidikan dinilai memiliki banyak

pengaruh terhadap pembentukkan daya saing seseorang. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, semakin besar peluang orang tersebut meningkatkan kualitas

daya saingnya, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang akan semakin

sulit menumbuhkan kemampuan dan daya saing orang tersebut.

1 Bdk. Piötr Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial. (Jakarta: Prenada. 2010) 16 - 18
2 Nengah Bawa Atmadja. Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi. (Yogyakarta: LKIS.

2010) 1
3 Farida Hanum. Sosiologi Pendidikan. (Yogyakarta:Kanwa Publisher. 2011) 13
4 Zainuddin Maliki. Sosiologi Pendidikan.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008) 272
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Pendidikan seringkali dipandang berkorelasi dengan perkembangan dan

perubahan tingkah laku. Ketika individu mendapatkan/mengenyam pendidikan, maka

yang diharapkan adalah terjadinya perkembangan atau perubahan tingkah laku dari

individu tersebut. Nasution mengatakan pendidikan bertalian dengan transmisi

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya

kepada generasi muda5. Karena itu pendidikan adalah sebuah proses. Proses yang

dimaksud adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa

yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam proses mengajar dan belajar tentang pola-pola kelakuan manusia, individu

belajar tentang interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebab pada

hakikatnya kelakuan manusia hampir seluruhnya bersifat sosial.6 Hampir semua

tindakan atau perilaku yang kita pelajari adalah merupakan hasil dari interaksi dengan

orang lain disekitar kita pada situasi, kondisi, atau pada lokasi tertentu, misalnya di

rumah, sekolah, kantor, pasar, perusahaan, rumah sakit, dan lain sebagainya dengan

bahan pelajaran atau isi pendidikan ditentukan berdasarkan situasi dan lokasi yang

menuntut kemampuan manusia untuk menyerap apa yang dipelajari kemudian

mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan interaksi dengan manusia lainnya.

Pendidikan yang terjadi dalam satu kelompok atau masyarakat pada dasarnya

bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok atau masyarakat tersebut.

Maka upaya yang dilakukan adalah meneruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan,

dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan menjadi ciri atau karakteristik dari

anggota kelompok tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan kelompok atau

masyarakat lainnya. Tiap-tiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa

perubahan atau pembaharuan kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan, dan

5 Nasution. Sosiologi Pendidikan.(Jakarta:Bumi Aksara. 2011) 10
6 Nasution. Sosiologi Pendidikan...10
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pendidikan itu sendiri merupakan bentuk lain dari interaksi sosial atau bentuk hubungan

antar manusia. Setiap individu menjadi bagian dari masyarakat dengan mengalami

individualisasi dan sosialisasi7.

Dalam arti ini, pendidikan dimulai dari interaksi individu dengan anggota

masyarakat lainnya, misalnya dalam keluarga, interaksi yang terjadi antara seorang

anak dengan kedua orangtuanya. Dalam interaksi ini yang diutamakan adalah adanya

hubungan yang erat antara anak dengan orang tuanya. Ketika hubungan erat itu terjadi,

maka secara otomatis proses belajarpun terjadi. Orang tua akan meneruskan nilai

kebersamaan, kekeluargaan, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya

kepada anak. Inilah yang dinamakan sosialisasi. Jadi, belajar adalah sosialisasi yang

kontinu atau berkelanjutan8. Dalam belajar, setiap individu dapat menjadi murid dan

dapat juga menjadi guru. Individu belajar dari lingkungan sosialnya dan juga mengajar

dan mempengaruhi orang lain.

Lingkungan sosial terdekat dan terkecil sebagai tempat pendidikan bagi individu

dalam interaksinya adalah keluarga. Keluarga sebagai lembaga sosial terkecil dalam

sistem sosial menjadi salah satu lembaga yang terkena imbas perubahan sosial. Sebagai

lembaga sosial, setiap keluarga pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan

keluarga yang lain. Oleh karena itu, penanaman nilai, adat istiadat, serta budaya,

termasuk cara mendidik anak atau memperlakukan anak/anggota keluarga lainnya juga

pasti berbeda. Keluarga menjadi wahana terbaik dalam proses sosialisasi dan

pendidikan bagi anak-anak9.

Keluarga menjadi wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan

sesuatu pada anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat

7 Doyle Paul Johnson. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. (Jakarta: PT Gramedia. 1988)257
8 Nasution, Sosiologi Pendidikan... 11
9 Samsul Kurniawan. Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Terpadu di Lingkungan

Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & Masyarakat. ( Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2013) 63
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menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik serta memberikan kepuasaan dan

lingkungan yang sehat. Lingkungan keluarga menjadi tempat berlangsungnya

sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukkan kepribadian sebagai makhluk individu,

makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk keagamaan.

Dalam pengamatan penulis terhadap kehidupan keluarga di Bali, khususnya yang

hidup di kota menunjukkan terjadinya semacam “krisis” kehidupan dalam keluarga.

Keluarga mulai tidak menjadi tempat pertama dan utama berlangsungnya penanaman

nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, persaudaraan, dan kekerabatan. Keluarga juga

bukan tempat pertama berbagi kebahagiaan, kesenangan, penderitaan, kesusahan, dan

sebagainya. Masing-masing anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak) mempunyai

agenda kesibukan yang mengharuskan mereka melakukan aktifitas di luar rumah.

Rumah (keluarga) sering dianggap sebagai tempat persinggahan sementara untuk

melepas lelah setelah seharian beraktifitas di luar. Percakapan atau komunikasi antara

anggota keluarga hanya terjadi di sekitar persoalan-persoalan formal kebutuhan hidup

dan belum/sudah tidak menyentuh kebutuhan akan berbagi rasa sebagai sebuah

keluarga.

Parson sebagaimana dikutip oleh Nanang Martono dalam bukunya sosiologi

perubahan sosial, mengatakan bahwa di dalam keluarga, banyak sekali terdapat nilai-

nilai yang sangat unik, nilai yang bersifat partikular10. Ketika seorang invidu masuk ke

dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, maka individu tersebut harus

mempelajari nilai-nilai baru yang belum ia dapat di dalam keluarga. Dia akan belajar

dalam dunia sosial yang sangat kompleks. Karena itu keluarga menjadi lembaga yang

sangat penting sebab dari keluargalah berbagai karakter dari individu yang berinteraksi

di lingkungan yang lebih luas dibentuk. Meskipun budaya dari setiap keluarga berbeda-

10 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan
Poskolonial. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014) 233



6

beda, tetapi budaya keluarga dapat juga menjadi cerminan dari budaya masyarakat

dimana keluarga itu berada. Selain itu keluarga merupakan tempat pertama bagi

individu untuk mengenal dan belajar tentang berbagai peran sosial dalam masyarakat.

Keluarga merupakan lembaga pertama yang akan memberikan status pertama

bagi individu.11 Keluarga adalah tempat hidup sekaligus menjadi tempat sosialisasi bagi

individu sebelum ia menjadi anggota dari lingkungan masyarakat yang lebih luas. Inilah

yang menjadi alasan mengapa keluarga selalu diposisikan sebagai tempat paling

strategis untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya kepada individu. Baik

buruknya kepribadian individu akan bergantung pada nilai-nilai sosial yang ditanamkan

di dalam keluarganya, atau dengan kalimat lain pola pendidikan (cara mendidik)

terhadap individu dalam keluarga akan menentukan berhasil tidaknya individu tersebut

berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas.

Pola pendidikan anak dalam kehidupan masyarakat di Bali, pada umumnya selalu

mengacu pada nilai-nilai budaya orang Bali dengan filosofi-filosofi atau falsafah

kearifan lokal (local wisdom/ local genius12) yang diturunkan secara turun-temurun dari

generasi ke generasi. Dalam pandangan hidup orang Bali, proses belajar merupakan

kegiatan menyeluruh (fisik dan mental) yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan

untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan tersebut melibatkan

kemampuan dasar manusia, yaitu kemampuan bergerak, berbicara, dan kemampuan

berpikir atau dikenal dengan Tri Pramana13, yang terdiri atas: sabda (suara), bayu

11 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan...234
12 Dalam beberapa literatur yang penulis baca, seperti tulisan Prof.Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U.

tidak membedakan antara local wisdom dan local genius.
13 I Wayan Subagia dan I Gusti Lanang Wiratma. Potensi-Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali

Dalam Bidang Pendidikan, (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 3 TH. XXXIX Juli
2006) 555. Selain itu, pemahaman tentang Tri Pramana sendiri penulis dapatkan ketika menjadi
pendeta yang melayani di Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Sabda Bayu Singaraja, periode
2012 – 2016. Dalam percakapan dengan warga jemaat orang Bali atau pun dengan aparat pemerintah
dan tokoh-tokoh masyarakat lain terutama tokoh masyarakat Hindu, mereka selalu berpendapat bahwa
nama jemaat Sabda Bayu kurang lengkap, seharusnya menjadi Sabda (suara,perkataan, firman), Bayu
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(tenaga), dan idep (pikiran). Ketiga potensi dasar tersebut harus dilatih secara baik agar

berkembang secara optimal sesuai dengan perkembangan fisik individu yang belajar. Di

samping itu, proses belajar juga melibatkan seluruh indera yang dimiliki oleh individu

yang belajar.

Salah satu falsafah kearifan lokal orang Bali dalam mendidik anak adalah falsafah

Salunglung Sabayantaka. Falsafah ini memiliki arti “merasa senasib, sepenanggungan”.

Dalam penerapannya falsafah salunglung sabayantaka ini dapat dimaknai secara lebih

luas sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap orang lain. Pada saat orang lain

menghadapi kesulitan dalam hidup maka orang Bali berkewajiban untuk ikut merasa

senasib, sepenanggungan dan bersama memikul beban atau kesulitan sesamanya14.

Pelaksanaan falsafah salunglung sabayantaka ini memang tidak bisa dilepaskan dari

asas hidup orang Bali menyama braya: menganggap orang lain adalah saudara sendiri,

dan Tri Hita Karana.15

Secara prinsip, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah salunglung

sabayantaka menempatkan pendidikan sebagai sebuah realitas dalam kehidupan

sehingga proses mendidik dalam budaya orang Bali khususnya dalam falsafah ini

adalah ikatan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan dan membangun relasi saling

ketergantungan dalam hidup sebagai bentuk kesadaran bersama. Muatan perilaku hidup

tersebut nyata dalam kehadiran masyarakat Bali memberi dukungan terhadap berbagai

tanggung jawab sosial bermasyarakat di Bali. Mentalitas orang Bali sehubungan dengan

falsafah salunglung sabayantaka dalam mendidik anak adalah selalu menempatkan

(tenaga, kekuatan, daya, angin), dan Idep (hidup, pikiran, akal). Sabda Bayu Idep adalah tiga unsur
utama dalam diri seorang untuk menjalani hidup.

14 Nengah Bawa Atmadja. Ajeg Bali... 301
15 Konsep tri hita karana adalah konsep hidup keagamaan orang Bali yang menekankan pada tiga

aspek penting, yaitu: pertama, membangun hubungan yang harmoni dengan Sang Ilahi/Ida Sang Hyang
Widi Wasa, kedua, membangun hubungan yang harmoni dengan sesama manusia, dan ketiga,
membangun hubungan yang harmoni dengan alam/lingkungan hidup.
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anak sebagai bagian yang utuh dari kehidupan keluarga, masyarakat, budaya, dan

agama.

Akan tetapi, kearifan lokal orang Bali termasuk salunglung sabayantaka dan asas

menyama braya, serta konsep tri hita karana, keberadaannya secara perlahan namun

pasti sudah mulai mengalami pergeseran kedudukannya dalam konteks hidup orang

Bali sebagai akibat dari globalisasi dan modernisasi yang melanda kehidupan orang

Bali. Padahal semua kearifan lokal termasuk salunglung sabayantaka merupakan modal

sosial untuk tetap mempertahankan solidaritas sosial masyarakat/orang Bali.

Terkikisnya nilai-nilai budaya orang Bali nampak dalam fenomena kehidupan orang

Bali saat ini yang lebih mengutamakan kepentingan individual dari pada kepentingan

bersama.

Gejala individualisme yang terjadi dalam kehidupan orang Bali nampak misalnya

ketika seseorang mengalami suatu masalah yang pelik, dia harus menghadapinya

sendiri. Seperti seseorang yang menderita penyakit kronis yang sulit disembuhkan.

Mulai jarang sekarang orang lain memberikan dukungan simpati dan empati. Keluarga

yang diharapkan dapat memberikan dukunganpun tidak memberi bantuan dengan

berbagai alasan seperti mereka selalu repot16. Dengan pola hidup yang demikian, orang

Bali sangat sibuk mengurusi kepentinganya sendiri dan tidak peduli dengan

kepentingan orang lain, sehingga falsafah salunglung sabayantaka menjadi kehilangan

makna dan konteksnya.

Beberapa upaya telah dilakukan baik secara partikular, maupun bersama-sama,

baik yang digagas oleh perseorangan maupun yang menjadi program pemerintah Bali

sendiri. Terakhir yang sedang menjadi perhatian utama dalam kehidupan

16 Pengalaman penulis yang lain ketika berjumpa dengan pemahaman masyarakat Bali, bahwa ketika
menikah, anak perempuan sudah tidak punya keterikatan apa-apa dengan sanggah/mrajan
keluarganya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk memperhatikan orang tua atau saudara yang lain yang
sedang menghadapi kesulitan  (sakit, masalah ekonomi). Itu menjadi tanggung jawab anak laki-laki yang
mewarisi rumah orang tuanya.
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masyarakat/orang Bali saat ini adalah munculnya slogan dan gerakan Ajeg Bali, sebuah

gerakan kultural yang mengajak orang Bali untuk kembali kepada Bali yang

sesungguhnya yang dimaknai dalam tiga tataran, sebagaimana kutipan buku Melawan

Ajeg Bali oleh Nyoman Wijaya yang dikutip oleh Nengah Bawa demikian:

“Pada tataran individu, Ajeg Bali dimaknai sebagai kemampuan manusia Bali
untuk memiliki kepercayaan diri kultural (cultural confidence), sifatnya kreatif
dan tidak membatasi diri pada hal-hal fisik semata. Pada tataran lingkungan
kultural, Ajeg Bali dimaknai sebagai terciptanya sebuah ruang hidup budaya
Bali yang bersifat inklusif, multikultural, dan selektif terhadap pengaruh luar.
Pada tataran proses kultural, ia diartikan sebagai interaksi manusia Bali dengan
ruang lingkup budaya Bali guna melahirkan produk-produk atau penanda-
penanda budaya baru melalui proses yang berdasarkan nilai-nilai kultural dan
kearifan lokal serta memiliki kesadaran ruang serta waktu yang mendalam.17”

Akan tetapi dalam pengamatan penulis upaya-upaya tersebut masih belum mampu

untuk membendung arus globalisasi dan modernisasi yang menggerus nilai-nilai budaya

dan kearifan lokal orang Bali. Alih-alih mampu untuk melawan, upaya untuk

mempertahankan budaya Bali dan kearifan lokal orang Bali seolah-olah seperti

membangun sebuah bangunan dengan meletakkan dasar bangunan diatas tanah.

II. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas maka sesungguhnya persoalan yang mau

dikaji adalah bagaimana pemahaman orang Bali tentang falsafah salunglung

sabayantaka ditinjau dari sudut pandang sosio-teologis, dalam mendidik anak-anak

mereka? Persoalan kedua yang hendak dikaji adalah bagaimana orang Bali

mempertahankan falsafah salunglung sabayantaka dalam mendidik anak di tengah-

tengah arus globalisasi, dan modernisasi yang mengutamakan pola hidup

individualisme?

17 Nengah Bawa, Ajeg Bali... viii - x
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III. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui persoalan yang hendak dikaji dalam penulisan karya ilmiah

ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengkaji secara

sosio-teologis pemahaman orang Bali tentang falsafah salunglung sabayantaka

terutama dalam mendidik anak dari keluarga-keluarga orang Bali di tengah kesibukan

orang tua yang harus bekerja mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarga.

Selanjutnya tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan bentuk/cara orang Bali

dalam hal ini keluarga-keluarga orang Bali mempertahankan kearifan lokal mereka

secara khusus falsafah salunglung sabayantaka dalam mendidik anak dari terkikisnya

pola hidup bersama di tengah-tengah arus globalisasi, dan modernisasi yang

mengutamakan pola hidup individualisme sebagai akibat dari perubahan sosial yang

terjadi.

IV. Urgensi Penelitian

Memang perlu diakui bahwa ada banyak penelitian tentang budaya Bali atau

kearifan lokal Bali yang telah dilakukan dan telah dipublikasikan seperti penelitian

tentang budaya subak, sendra tari Bali, atau kearifan lokal seperti menyama braya, tri

hita karana, ajeg bali, namun penelitian untuk mengkaji pemahaman orang Bali

terhadap falsafah salunglung sabayantaka ini khususnya yang berkaitan dengan cara

mendidik anak dalam masyarakat/orang Bali sampai dengan saat ini belum ada

penelitian tentang hal itu. Karena itu, penulis berpendapat bahwa hal ini penting dan

perlu untuk dilakukan penelitian secara ilmiah.

V. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan urgensi dari penelitian ini, maka diharapkan nantinya

penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya dalam memperkaya pengembangan
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karya ilmiah mengenai kehidupan sosial budaya orang Bali. Selanjutnya, diharapkan

hasil penelitian ini akan menjadi sebuah upaya penyadaran bagi orang Bali khususnya

keluarga-keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal

menghadapi perubahan dan kemajuan pengetahuan dan tekhnologi yang berkembang

tanpa batas.

VI. Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud diatas, maka sudah tentu penelitian ini memerlukan

metode penelitian sebagai alat bantu. Dengan memperhatikan rumusan masalah dan

tujuan penelitian dari karya ilmiah ini, maka metode penelitian yang dianggap cocok

adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswel, penelitian

kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang

oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial

atau kemanusiaan.18 Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting,

seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data

yang spesifik dari para partisipan, menganalisa data secara induktif mulai dari tema-

tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan

akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun

yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian

yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan

kompleksitas suatu persoalan.19

18 Creswel, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran,
Edisi 4.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016) 4

19 John W. Creswel. Research Design... 5



12

VI.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang mendukung metode penelitian ini, maka penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti

langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu

di lokasi penelitian.20 dengan teknik observasi peneliti akan

mencatat/merekam semua aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti

dapat terlibat dalam berbagai peran baik sebagai non-partisipan maupun

sebagai partisipan. Hal ini dimaksud untuk membangun relasi dengan individu

atau masyarakat di lokasi penelitian. Observasi akan dilakukan terhadap

partisipan yaitu keluarga-keluarga orang Bali yang dianggap dapat menolong

penulis untuk menggali dan mendapatkan informasi/data yang dinginkan.

Dengan adanya relasi yang baru maka diharapkan penelitian akan dapat

mengumpulkan data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar yang

dapat dilakukan dengan face-to-face-interview dengan partisipan. Karena itu

wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional

yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus21. Dengan

melakukan wawancara maka semua informasi yang ingin diperoleh dalam

penelitian diharapkan dapat digali melalui pertanyaan-pertanyaan, sekalipun

20 John W. Creswel. Research Design... 254
21 Norman K. Denzim & Yvonna S. Lincoln. Handbook of Qualititive Research (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar. 2009) 495, bdk John W. Creswel. Research Design... 254
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dalam wawancara seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara

umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka.

Wawancara yang dilakukan tidak saja terhadap partisipan secara acak namun

juga terhadap partisipan yang dianggap sebagai informan kunci, seperti tokoh

masyarakat, tokoh adat, atau aparat pemerintah.

c. Studi Kepustakaan

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, penulis juga akan

mengumpulkan data melalui berbagai tulisan-tulisan seperti buku-buku, karya

ilmiah, jurnal yang telah dipublikasikan yang berfungsi sebagai penunjang

yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Bahan-bahan ini akan

dijadikan sebagai alat bantu untuk menganalisa, sekaligus memperdalam

pemahaman dimensi berpikir penulis mengenai realitas sosial khususnya yang

bersentuhan dengan budaya atau pun kearifan lokal pada suatu masyarakat

tertentu.

VI.2. Analisa Data

Teknis analisa data adalah suatu proses pembuatan interpretasi atau memaknai

data.22 Data-data yang telah diperoleh dalam teknik pengumpulan data

kemudian, dipilah, diidentifikasi, diolah, dan disajikan dalam bentuk yang lebih

mudah dimengerti. Adapun yang menjadi langkah-langkahnya adalah, sebagai

berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian,

pengabstrasian  dan transformasikan kata kasar dari lapangan. Proses ini

22 John W. Creswel. Research Design... 267



14

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir  penelitian-

reduksi merupakan bagian dari analisis bukan terpisah.

b. Penyajian Data

Sekumpulan Informasi tersusun yang memberi  kemungkinan untuk menarik

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks

naratif, matriks, grafik, jarigan, dan bagan. Tujuan untuk memudahkan

pembaca menarik kesimpulan. Penyajian data juga merupakan bagian dari

analisis, bahkan mencakup pula reduksi data.

c. Menarik kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari suatu kegiatan dan komfigurasi

utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Dalam hal ini, peneliti membuat rumusan proposisi  yang terkait

dengan prinsif logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian

dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada.

Pengelompokan data yang jelas terbentuk dan proposisi yang telah

dirumuskan.

VII. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan mengambil tempat di Desa Galungan, Kecamatan Sawan,

Kabupaten Buleleng – Bali. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Galungan

merupakan sebuah desa yang masih mempertahankan filosofi-folosofi orang Bali,

sekalipun masyarakat Desa Galungan hidup dalam pluralitas agama.
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VIII. Kajian Teori

Setiap masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari perubahan sosial-budaya yang

terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya inovasi yang dilakukan oleh warga

masyarakat. Inovasi yang dilakukan tidak terlepas juga dari pengalaman masyarakat itu

sendiri dalam perjumpaannya dengan kehidupan sosial-budaya pada masyarakat yang

hidup dalam suatu lingkungan atau tempat yang berbeda. Perubahan sosial termasuk

budaya yang terjadi di dalam suatu sistem sosial masyarakat bisa pula terjadi karena

adanya interaksi sosial dengan masyarakat lainnya.

Interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat yang berbeda kehidupan sosial dan

budaya berakibat kepada  keinginan untuk (a) mendominasi kehidupan sosial dan

budaya masyarakat lain, (b) mengadopsi kehidupan sosial dan budaya masyarakat lain,

dan (c) teradopsinya kehidupan sosial dan budaya oleh masyarakat lain.

Dalam kehidupan masyarakat/orang Bali, Interaksi sosial yang terjadi antara

orang Bali dengan orang luar Bali menimbulkan perubahan sosial seperti disebutkan

diatas. Perubahan sosial dan budaya orang Bali sebagai akibat dari interaksi sosial

terutama terjadi ketika kehidupan sosial budaya orang Bali berhadapan dengan

kehidupan sosial dan budaya orang Barat (Eropa, Amerika). Kecenderungan yang

terjadi dalam kehidupan orang Bali saat ini adalah keinginan untuk mengadopsi

kebudayan orang Barat terus menguat. Keinginan didasarkan pada beberapa alasan:

pertama, orang Bali melihat kebudayaan orang Barat lebih maju dibandingkan dengan

kebudayan orang Bali sendiri. Kedua, modernisasi dan globalisasi membuat orang-

orang Bali dengan mudah mengakses ilmu dan teknologi Barat. Ketiga, bersamaan

dengan kuatnya pengaruh modernisasi, cara berpikir orang Bali mulai mengikuti cara

berpikir modern yang oposisional dan dikotomis.23

23 Nengah Bawa. Ajeg Bali... 9-10
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Untuk memahami interaksi sosial dan budaya antara orang Bali dengan orang luar

Bali sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi, maka teori interaksi sosial Georg

Simmel dapat dipakai sebagai pisau analisa. Simmel menyatakan bahwa objek kajian

sosiologi adalah bentuk-bentuk hubungan antarmanusia24. Menurutnya, setiap individu

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu lingkungan hidup bersama yang

disebut masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat setiap individu pasti mengalami

proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa menjadi bagian dari masyarakat, seorang

individu tidak mungkin mengalami proses interaksi antara invidu dengan kelompok.

Dengan kalimat lain, masyarakat ada ketika seorang individu berinteraksi dengan

individu-individu lainnya. Interaksi itulah yang merupakan inti dari masyarakat.

Interaksi yang benar menurut Simmel dilakukan secara sadar dan melalui proses

berpikir untuk kepentingan yang lebih jauh. Interaksi itu dimulai dari hal-hal yang

paling sederhana, seperti bertemu dan bertegur sapa. Interaksi terus berlanjut hingga

tingkat yang lebih tinggi dan lebih rumit. Individu yang bersosialisasi di dalam

kehidupan masyarakat selalu memiliki hubungan yang dualistis. Di satu sisi ia

merupakan anggota masyarakat dan terintegrasi di dalamnya, akan tetapi, di sisi lain ia

juga menentang masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, secara bersamaan individu

berada di dalam dan di luar masyarakat. Ia tetap eksis baik bagi masyarakat maupun

bagi dirinya sendiri25. Teori interaksi sosial Georg Simmel ini, menurut penulis dapat

dipakai untuk mengkaji interaksi antara upaya mempertahankan  kearifan lokal orang

Bali dengan pengaruh arus globalisasi yang semakin kuat.

Dalam proses interaksi, individu akan pasti mengalami kontak baik secara fisik

maupun non fisik dengan individu yang lainnya. Proses interaksi menjadi sebuah wadah

24 Herman Arisandi. Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosioligi Dari Klasok Sampai Modern,
(Yogyakarta:IRCiSoD. 2015) 75

25 Doyle Paul Johnson. Teori Sosiologi... 252 - 258
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yang memungkinkan terjadinya komunikasi verbal dan non verbal antar individu.

Komunikasi yang terjadi dalam interaksi antar individu membuka peluang yang sangat

besar terjadi proses tukar menukar informasi, pengalaman hidup, dan bahkan transfer

pengetahuan. Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial

memungkinkan terjadinya proses belajar dan mengajar, memberi dan menerima

pengetahuan yang baru, serta perubahan pada tingkah laku dan pola pikir antar individu.

Jika interaksi sosial memungkinkan terjadinya proses pendidikan antar individu

dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu,  maka tidak salah apabila

teori tentang bagaimana pendidikan itu terjadi dibahas dalam tulisan ini. Dengan

melihat latar belakang persoalan bagaimana pendidikan anak dalam keluarga

masyarakat Bali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, penulis berpendapat bahwa teori

pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara menjadi pilihan yang tepat untuk

membedah/menganalisa pola pendidikan anak dalam keluarga masyarakat Bali.

Ki Hadjar Dewantara memunculkan tiga semboyan dalam teori pendidikannya

yang terkenal yaitu: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut

Wuri Handayani26. Makna dari ketiga semboyan tersebut dalam terjemahan bebas

antara lain: pertama, seorang pendidik selalu berada di depan untuk memberi teladan.

Kedua, seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk dan terus-

menerus memovitasi, dan memberi semangat agar murid-muridnya tetap berkarya,

semangat membangun ide-ide, dan produktif dalam berkarya. Ketiga, seorang pendidik

selalu berada di belakang untuk terus memberi dukungan dan menopang serta

mendorong pada muridnya agar berkarya ke arah yang benar bagi hidup bermasyarakat.

Setelah mengetahui makna dari ketiga semboyan dalam teori pendidikan Ki

Hadjar Dewantara ini, maka penulis melihat keterhubungan dengan pola pendidikan

26 Bartolomeus Samho, Visi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. (Yogyakarta:Penerbit Kanisius.2015)78



18

yang seharusnya terjadi dalam keluarga termasuk dalam keluarga masyarakat Bali

khususnya dalam mendidik anak.

IX. Kerangka Penulisan

Agar tulisan ini dapat mudah dipahami dengan baik maka penulis membuat

kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang persoalan yang hendak dikaji

dalam hal ini falsafah hidup orang Bali tentang Salunglung Sabayantaka. Membuat

rumusan masalah dan tujuan penulisan, hal yang menjadi urgensi penulisan, manfaat

dan metode penelitian, lokasi penelitian, serta kajian awal teori yang akan digunakan.

Bab II, Kajian Teori, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai

pisau analisa untuk membedah persoalan yang hendak dikaji khusus dalam kehidupan

keluarga orang Bali terkait dengan falsafah hidup mereka. Dalam hal ini, teori yang

dipakai adalah teori interaksi sosial dari Georg Simmel dan teori Pendidikan dari Ki

Hadjar Dewantara.

Bab III Hasil Penelitian, berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

penulis di lokasi penelitian, yaitu di Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten

Buleleng, Bali. Keadaan Geografis Desa Galungan, pola hidup masyarakat desa

Galungan termasuk pemahaman dan praktek hidup masyarakat desa Galungan tentang

falsafah Salunglung Sabayantaka.

Bab IV Refleksi, berisi tentang pengujian kembali hubungan antara teori yang

dipakai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Apakah hasil penelitian memperkuat

teori yang ada atau sebaliknya hasil penelitian menujukkan bahwa teori yang dipakai

tidak tepat, tidak relevan, atau tidak sesuai dengan kenyataan dan konteks yang ada.

Selain itu, dalam bab ini juga akan berisi tentang rekomendasi-rekomendasi yang
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kiranya dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak terkait,

untuk melihat kembali makna dari sebuah kearifan lokal dan penerapannya dalam

kehidupan masa kini.

Bab V Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan dari tulisan ini.

Daftar Pustaka dan beberapa lampiran dokumentasi akan melengkapi tulisan ini

pada bagian akhir.


