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BAB II 

Kearifan Lokal, Modal Sosial, Modal Spiritual, Perubahan Perilaku 

 

  Kerangka Teori 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

 

 

Kearifan Lokal  

Keberadaan Indonesia sebagai negara yang memiliki sejuta pesona 

budaya memang tidak terpungkiri. Beragam potensi budaya tersebar dari 

Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan kearifan 

lokal dari masing-masing daerah mampu menunjukkan betapa indahnya 

pesona negara ini. Walaupun kecanggihan IPTEK saat ini telah menguasai 

sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, namun kearifan lokal (local 
wisdom) masyarakat masih tetap dilestarikan sampai saat ini dan telah 

menjadi indentitas masyarakat itu sendiri. 

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang yang tercermin 

dalam tata nilai  kehidupan yang menyatu, baik dalam bentuk religi, budaya 

dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi 

terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang 

berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai 

budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan 

hidupnya (Suhartini, 2009). Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap 

lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan 

secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya 

alam dan lingkungannya yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu 

masyarakat, sehingga melalui kearifan lokal masyarakat mampu bertahan 

menghadapi berbagai krisis yang menimpanya. 

Ridwan (2007) dalam Juniarta dkk (2013) menjelaskan kearifan lokal 

atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia 

dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap 

terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. 

Selain itu, kearifan lokal juga dipandang sebagai  tata nilai kehidupan yang 

terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, 

budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu 
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bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam 

masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun dalam 

periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya 

didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi di dalamnya 

(Juniarta, dkk, 2013).  

Wahono (2005) juga menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah 

kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga 

keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana 

dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti 

pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan serta tingkah laku, 

sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang mempedomani 

manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-

hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh. Adanya gaya 

hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di 

masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah 

berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan 

erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan.  

Fajarani (2014) juga menambahkan  bahwa kearifan lokal merupakan 

pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan 

yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut 

Syafa‟at (2008) ketika melakukan penelitian terhadap kearifan lokal 

masyarakat adat Baduy dalam pengelolaan sumber daya alam, mengemukakan 

bahwa konsep sistem kearifan lingkungan lokal berakar dari sistem 

pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan 

kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam. 

Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumber daya 

alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk 

mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem 

kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan 

sumber daya alam yang dimiliki.  

Kearifan lokal juga memiliki banyak fungsi sebagaimana yang 

dikemukakan Aulia (2010), yang menjelaskan bahwa bentuk kearifan lokal 

yang ada dalam masyarakat dapat berupa : nilai, norma, kepercayaan, dan 

aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan 

fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula.  
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Fungsi tersebut antara lain adalah : 

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian 

sumberdaya alam, 

2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumberdaya 

manusia, 

3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan, serta 

4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan,sastra, dan pantangan.  

Sebagai Negara yang majemuk, khususnya dalam bidang kebudayaan, 

kekayaan pengetahuan masyarakat adat  di Indonesia sudah berkembang 

dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan peradaban 

manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan 

dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan 

lingkungannya, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Salah satu bentuk 

pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam 

pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk 

mencari atau memproduksi bahan makanannya (Koesmaryandi, 2005).  

Namun di sisi lain, dengan adanya berbagai kasus eksploitasi sumber 

daya alam belakang ini, sorotan tajam berbagai pihak nampak ditujukan juga 

kepada masyarakat lokal, dan selalu beranggapan bahwa semakin tinggi 

tingkat konsumsi masyarakat lokal, akhirnya ketersediaan sumber daya alam 

pun semakin berkurang. Asumsi ini agaknya keliru,  sebab melihat bagaimana 

masyarakat lokal memandang alam sebagai bagian dari kesatuan ciptaan 

membuat pola pikir masyarakat terhadap alam pun berbeda dengan 

masyarakat lainnya. Masyarakat mencoba memanfaatkan alam dan mengelola 

sumber daya alam dengan baik sehingga lingkungan tempat mereka 

menggantungkan hidup juga tetap lestari. Berbagai hukum adat, bahkan nilai-

nilai religi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat lokal, merupakan 

fondasi mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan. Inilah juga yang 

merupakan bagian dari local knowledge masyarakat yang secara tersirat telah 

diwariskan dari para leluhur.  

Bagi Wahyu (2007) dalam Mukti (2010) pengertian kearifan lokal, 

dalam terminologi budaya, dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal 

yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan 

dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi 

setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan 

baru. Salah satu tulisan menarik yang ditulis Pattinama (2009) juga 

menjelaskan makna kearifan lokal yang di dalamnya mengandung norma dan 

nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun 

keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan 
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kebutuhan manusia. Diluar pendekatan yang bercorak strukturalis, 

sesungguhnya kita dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat 

yang bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya. Di setiap masyarakat 

mana pun kearifan semacam itu tertanam dalam relung sistem pengetahuan 

kolektif mereka yang dialami bersama.  

 Lebih lanjut, Pattinama (2009) menjelaskan bahwa kearifan lokal 

yang lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan 

dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau 

teknologi yang mendasarinya. Namun, kearifan lokal meniscayakan adanya 

muatan budaya masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerinduan pada 

kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. 

Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan 

masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang. Jadi kearifan 

lokal dapat dijadikan suatu perekat dan pemersatu antar generasi. Kehidupan 

masa kini di Indonesia tidak semuanya modern. Komponen lain yang 

menunjang modal masyarakat adalah saling percaya (trust) di mana nilai ini 

akan mampu menjadi modal masyarakat yang tangguh (Pattinama, 2009).  

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kearifan lokal selalu melihat daya 

dukung lingkungan dengan kebutuhan hidup manusia, maka pengelolaan 

sumber daya alam di berbagai desa yang ada di Indonesia cukup beragam, 

sesuai dengan hukum adat, budaya, bahkan pedoman dari nilai-nilai religi 

yang sudah melekat dan secara langsung telah menjadi kearifan lokal bahkan 

identitas lokal dari masyarakat. Bagi masyarakat Maluku khususnya Maluku 

Tengah, alam dianggap sebagai ibu. Tanpa alam, manusia tidak bisa hidup. 

Alam dianggap sakral, sehingga setiap perilaku manusia yang ingin merusak 

alam, pasti akan langsung ditentang, terutama oleh masyarakat lokal 

setempat. Begitu dekatnya masyarakat dengan alam, maka kearifan lokal 

masyarakat, seperti sasi yang telah berakar dalam sendi-sendi kehidupan 

masyarakat masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Sasi bertujuan untuk 

menjaga hasil-hasil dari alam dan bersifat melindungi kelestarian sumber daya 

alam. Walaupun kearifan lokal sasi di beberapa tempat di Maluku sudah 

hilang tergerus arus modernitas, namun di beberapa desa atau negeri lainnya, 

khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, hal ini tidak menghanyutkan 

identitas lokal masyarakat, sehingga sampai saat ini sasi masih tetap dilakukan 

di beberapa desa atau negeri adat di Maluku, dan praktek sasi yang masih ada 

sampai saat ini masih tetap dikontrol baik oleh pemerintah desa/negeri dan 

juga dari pihak Gereja.  
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 Menurut Judge (2008) jenis sasi yang berlaku di Maluku antara lain :  

(1) Sasi utama yang dilaksanakan oleh seluruh warga desa seperti sasi laut, 

(yang termasuk sasi ini adalah ikan, lola, mutiara, dan lain-lain), sasi sungai, 

sasi darat (antara lain sasi hutan yang termasuk sasi ini adalah kelapa, 

cengkeh, rotan, damar, dan lain-lain), 

 (2) Sasi pribadi, yakni sasi yang diberlakukan oleh seseorang kepada sesuatu 

yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Sasi 

pribadi hanya berlaku untuk sasi hutan.  

(3) Sasi agama, yaitu sasi yang diterapkan oleh pemuka agama. Untuk 

masyarakat Islam, jenis sasi ini disebut sasi Masjid sedangkan untuk 

masyarakat Kristen disebut sasi Gereja. 

Praktek sasi secara tersirat menganjurkan masyarakat untuk 

menghargai alam dan membantu masyarakat untuk memafaatkan sumberdaya 

alam dengan lebih terkontrol. Penggunaan sumberdaya alam secara 

terkontrol akan membantu masyarakat mewariskan sumberdaya yang ada saat 

ini kepada generasi yang akan datang. Ini artinya, secara tidak langsung 

masyarakat telah mengaplikasikan konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang saat ini sedang gencar-gencarnya disuarakan 

oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial masyarakat yang peduli 

lingkungan. Pelaksanaa sasi dilakukan dengan harapan bahwa sumber daya 

alam yang dimiliki oleh masyarakat tidak mengalami eksploitasi dan 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Peran sasi memungkinkan sumber daya 

alam untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya 

alam hayati dan nabati perlu di lestarikan dalam suatu priode tertentu utuk 

memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang 

memuaskan (Judge, 2008).  

 

 

Modal Sosial 

Konsep modal sosial bukanlah konsep yang berasal dari literatur 

ekonomi, melainkan dari literatur sosiologi. Modal sosial merupakan suatu 

bentuk hubungan yang sangat menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan 

kepercayaan baik dalam suatu komunitas masyarakat maupun antar organisasi 

di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu modal dalam 

membentuk masyarakat yang kuat dan berkepribadian, sehingga sangat 

bermanfaat untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi tanpa 

merugikan orang lain.  

Salah satu tokoh yang telah memperkenalkan konsep modal sosial 

adalah Robert Putnam (1993), yang mengartikan modal sosial sebagai bagian 
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dari kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat jejaring dari pertalian warga 

masyarakat (civil engagement), norma, dan kepercayaan yang mendorong 

partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-

tujuan bersama. Definisi lain juga diungkapkan bahwa social capital (modal 

sosial) itu bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, 

yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai. Modal sosial 

menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, 

norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi ( Putnam, 1993 :167). 

Intinya Putnam melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial, 

dan kepercayaan (trust).  
Menurut Fukuyama (1995) dalam artikelnya Scale and Trust, 

dijelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial berharga yang 

menentukan keberhasilan perusahaan. Modal sosial dipahami Fukuyama 

sebagai kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah 

komunitas (Suharto, 2008). Kepercayaan menurut Fukuyama dibangun 

dengan kejujuran, kesetiaan, dan kerjasama. Kepercayaan dalam modal sosial 

ini ternyata tidak terbagi secara merata di masyarakat. Selain itu menurut 

Fukuyama (2005), model jaringan sangan penting, sebab bersifat timbal balik, 

tidak semata-mata berdasarkan prinsip untung rugi. Hal ini terjadi karena 

pertukaran dalam jaringan berbasis norma bersama yang bersifat informal, 

tidak mengharapkan balasan langsung, tetapi mendambakan manfaat jangka 

panjang. Jaringan ini merupakan bagian penting dari modal sosial. 

Selanjutnya James Coleman, dalam Rusydi Syahra (2003) juga 

menuangkan gagasan pemikiran tentang modal  sosial berdasarkan hasil-hasil 

penelitian tentang pendidikan di perkampungan kumuh (Coleman 1988, 

1990).  Coleman dalam sebuah tulisan yang berjudul “Social Capital in the 
Creation of Human Capital” (1988) memperkenalkan modal sosial  sebagai 

sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan  sosial dengan 

mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. 

Dengan cara demikian ia menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi 

untuk menganalisis proses sosial. Coleman membahas bagaimana modal sosial 

terbentuk dan menyoroti modal sosial dalam tiga bentuk yang berbeda. 

Dengan menggunakan data yang berasal dari sebuah penelitian mengenai 

siswa di sebuah sekolah menengah, ia menggambarkan bagaimana modal 

sosial (social capital) berperan dalam menciptakan modal manusia (human 
capital) dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga 

dan masyarakat, dalam proses perkembangan pendidikan anak-anak. 

Selain tiga tokoh di atas, Pierre Bourdieu juga mendefinisikan modal 

sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang, 
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yang  berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus 

menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan 

kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada 

anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif” (Ritzer, 2007). Berbeda 

dengan dengan Coleman, Putnam, dan Fukuyama, Pierre Bourdieu dalam 

penelitiannya di Aljazair pada tahun 1960-an menggambarkan perkembangan 

dinamis struktur sosial dan cara berpikir yang membentuk suatu habitus, yang 

menjadi jembatan antara agensi subjektif dan posisi objektif (Field, 2010). 

Habitus merupakan wahana bagi kelompok untuk menggunakan simbol-

simbol budaya sebagai tanda pembeda, yang menandai dan membangun posisi 

mereka dalam struktur sosial. Dalam pengertian ini, modal sosial menekankan 

pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti 

pertentangan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi yang bersifat jangka 

panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain.  

Sistem nilai yang dianut bersama dan aturan tentang perilaku sosial 

masyarakat yang di dalamnya sudah meliputi kepercayaan dan tanggung 

jawab sosial, sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat 

diselenggarakan dengan mudah. Dari berbagai uraian di atas tekanan berbagai 

definisi modal sosial adalah sebagai kepercayaan, norma, dan jaringan yang 

memungkinkan anggota komunitas bertindak kolektif. Modal sosial memiliki 

unsur-unsur yang jika semuanya berfungsi akan memiliki manfaat besar 

dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Unsur-unsur modal sosial meliputi 

kepercayaan (trust), norma (norm), dan jaringan (network).  

 

1) Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan kemauan seseorang untuk bertumpu pada  

orang lain dimana kita memiliki keyakinan kepadanya. Kepercayaan 

merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan 

konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih 

memilih keputusan bedasarkan pilihan orang-orang yang lebih dapat ia 

percaya, daripada orang lain yang tidak ia percayai (Moorman, 1993 dalam 

Rosidah 2011). 

Menurut Rousseau et. al 1998 (dalam Rosidah, 2011), kepercayaan 

adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa 

adanya bedasarkan harapan terhadap perilaku baik orang lain. Kepercayaan 

merupakan modal sosial dimana seseorang akan mampu membuat akses lebih 

jauh dalam usaha. Kelancaran komunikasi dan interaksi sesama anggota 

dalam jaringan sosial, merupakan hasil dari kepercayaan ini. Untuk 

bekerjasama diperlukan kepercayaan diantara anggota kelompok yang 
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bekerjasama. Oleh karena itu kepercayaan atau (trust) menjadi syarat yang 

mutlak. 

 

2) Norma 

Untuk menjaga keharmonisan dalam pergaulan sosial tersebut 

dibutuhkan adanya  norma-norma yang mendukung. Seperti dikatakan oleh 

Gerungan (2000), yang  menyebutkan tentang pengertian norma sosial 

adalah patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu 

anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-

macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok. Sementara itu 

diungkapkan mengenai norma sosial yang biasanya dijadikan pedoman dalam 

berperilaku menolong. Hal ini berdasarkan teori yang dikatakan oleh 

Sarwono (2002), bahwa dalam norma timbal-balik berarti setiap individu 

yang menolong individu lain, maka individu tersebut harus membalas 

dengan memberikan pertolongan juga. Diungkapkan pula oleh Gouldner 

(dalam Sarwono, 2002), bahwa jika kita menolong orang lain, lain kali kita 

akan ditolong oleh orang lain karena di masa lampau kita telah menolong 

orang lain. Pengertian norma sendiri menurut Lawang ( dalam Janu, 2007 ), 

norma merupakan peraturan hidup yang tumbuh pada masyarakat, sebagai 

unsur pengikat, dan pengendali manusia, dalam hidup bermasyarakat 

ditaatinya aturan-aturan tersebut, maka kehidupan bermasyarakat tercipta 

lingkungan yang penuh kedamaian, dan toleransi tinggi. 

 

3) Relasi/Jaringan 

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi sosial selain 

kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih 

memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau 

kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan 

sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu 

dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan 

ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja 

sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, 

saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam 

melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam 

social capital menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok 

lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif 

(Lawang, 2005). Jaringan sosial terbentuk karena adanya interaksi diantara 

pemangku kepentingan. Dalam jaringan ini terjadi interaksi antar anggota 

dan antar kelompok. Interaksi antar anggota  terjadi manakala adanya 

keinginan untuk saling membutuhkan antara satu dengan lainnya di dalam 
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kelompok tersebut.  Kesamaan tempat usaha, kesamaan bentuk usaha, 

kesamaan asal daerah, dan kesamaan–kesamaan lain dapat memperat jaringan 

sosial ini. Peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam 

komunitas lokal sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam mendukung aktivitas ekonomi.  

 

 

Modal Spiritual 

Dalam penulisan ini, bukan saja modal sosial yang akan di bahas, 

melainkan juga modal spiritual (spiritual capital). Woodberry (2003) dalam 

Khairi (2013) menyatakan spiritual capital berbeda dengan modal lainnya 

yang umumnya memiliki sumber daya material. Sementara bagi Zohar dan 

Marshal (2004), modal spiritual adalah kekayaan yang memperkaya 

kedalaman aspek hidup kita. Kekayaan yang kita peroleh melalui makna 

terdalam, nilai terdalam, tujuan paling fundamental, dan motivasi tertinggi 

serta dengan mencari cara untuk menanamkan hal tersebut pada hidup dan 

pekerjaan kita atau juga dapat dikatakan sebagai  kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yakni kecerdasan 

untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain (Zohar dan 

Marshal, 2007). Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa kecerdasan 

spiritual merupakan kecerdasan dalam memberi atau menangkap makna atas 

sebuah persoalan dengan wawasan yang luas dan mengejahwantahkan 

makna tersebut dalam suatu tindakan atau jalan hidup yang bernilai. 

Baharudin (2007) menyimpulkan definisi Zohar tersebut dengan 

mengatakan, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menyangkut moral 

yang mampu memberikan kita pemahaman yang menyatu dalam diri kita 

untuk dapat membedakan sesuatu yang benar dengan yang salah atau keliru.  

Suatu kecerdasan yang mampu membuat kita meningkatkan kebaikan, 

kebenaran/kejujuran, merasakan keindahan dari hati kita yang dalam dan 

rasa welas asih terhadap sesama yang merupakan sumber dari simpati dan 

empati.  

Khairi (2013) juga menjelaskan bahwa spiritual capital  merupakan 

kekayaan dimana kita bisa hidup dengannya. Dalam perkembangannya, 

spiritual capital  telah muncul sebagai salah satu bentuk terbaru dari modal 

dan hadir dalam tiga jalur utama yakni:  
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(1) Melalui upaya untuk membawa konsep kecerdasan spiritual individu 

untuk tingkat organisasi (Zohar & Marshall 2004 dalam Khairi (2013),  

(2) Melalui upaya untuk mengukur nilai spiritualitas dan agama dalam hal 

ekonomi (Metanexus Institute, 2006 dalam Khairi, 2013), dan  

(3) Melalui bangunan konstruksi sosiologis pada karya Bourdieu (Verter, 

2003, dalam Khairi, 2013). Dengan demikian maka tak mengherankan jika 

spiritual capital memiliki pemaknaan yang berbeda. Liu (2010) dalam Khairi 

(2013) merangkum beberapa defnisi spiritual capital dalam tiga kategori, 

yaitu:  

(1) Sebagai religious capital,  
(2) Makna hidup, dan  

(3) Keterikatan kepada Tuhan.  

Selanjutnya Suwartiningsih (2010), juga menjelaskan bahwa ada 

empat komponen modal spiritual atau juga biasa disebut modal moral yang 

membuat manusia memiliki kecerdasan moral yang tertinggi, yakni integritas 

(integrity), tanggung jawab (responsibility), penyayang (compassionate), dan 

pemaaf (forgivness). Lebih lanjut, Suwartiningsih (2010) mengibaratkan 

modal spriritual atau modal moral sebagai akar pada pepohonan. Tanpa akar, 

sebuah pohon tidak dapat hidup apalagi tumbuh. Modal moral akan semakin 

penting peranannya karena upaya membangun manusia yang cerdas dengan 

IQ tinggi dan manusia yang pandai mengelola emosinya dalam berhubungan 

dengan orang lain, tidaklah menghantarkan manusia pada kebermaknaan 

hidup. Lebih lanjut, Suwartiningsih (2010) menyebutkan kebermaknaan 

hidup merupakan sebuah motivasi yang sangat kuat yang mendorong orang 

untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berguna. Hidup yang berguna adalah 

hidup yang memberi makna pada diri sendiri dan orang lain. Inilah yang 

disebutkan Abraham Maslow (1970) dalam Suwartiningsih (2010), dengan 

istilah „Peak Experience‟, perasaan yang muncul karena kedekatan dengan 

Sang Pencipta. Konsep yang demikian ini banyak yang menyebutnya dengan 

istilah modal spiritual. 

Buah dari spiritual capital  menurut Khairi (2013) adalah kebajikan. 

Salah satu kebajikan yang berpengaruh besar diantaranya adalah iman, dan 

dalam termin spiritual, iman menunjukkan kesungguhan hati pada niatan 

dan keyakinan pada Tuhan serta kesetiaan pada Tuhan. Spiritual capital  
tidak terlepas dari interaksi sosial yang merupakan bagian dari 

social capital (modal sosial) dan dilengkapi dengan fondasi dasar tak 

ternilai yakni hubungan dengan Tuhan. Hal ini melibatkan ketundukan 

metafsikal pada kekuatan yang terbentang melampaui dunia dalam persepsi 

manusia yakni Tuhan. 
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Perubahan Perilaku 

  Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk 

hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua 

makhluk hidup mulai tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia 

itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing 

(Notoatmodjo, 2007). Menurut Skiner (1938) seorang ahli psokologi dalam 

Notoatmodjo (2007), respon atau reaksi seseorang terjadi apabila terdapat 

stimulus (rangsangan dari luar). Reaksi tersebut memunculkan adanya sifat 

yag positif dan sikap yang negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan 

tindakannya adalah mendekati, menyenangi dan mengharapkan obyek 

tertentu. Sedangkan sikap negatif kebalikannya yaitu menjauhi, menghindar, 

membenci atau tidak menyukai obyek tertentu.  

Sikap memiliki tiga aspek yaitu : 

1. Kognisi 

Slavin (2008), menjelakan bahwa aspek kognisi 

merupakan suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa 

belajar adalah merupakan proses pemusatan pikiran (kegiatan 

mental). Aspek ini lebih mngutamakan proses belajar daripada 

hasil belajar. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan stimulus dan 

respon. Lebih dari itu, belajar juga melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks. Prioritas perhatian adalah pada proses 

bagaimana suatu ilmu yang baru bisa berasimilasi dengan ilmu 

yang sebelumnya dikuasai oleh masing-masing individu.  

2. Afektif 

Menurut Popham (1995), dalam Mardapi (2004 : 6), 

ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang 

yang tidak memiliki minat pada bidang tertentu sulit untuk 

mencapai keberhasilan belajar secara optimal.  

 

3. Psikomotorik (Tindakan) 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah 

psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas 

fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan 

sebagainya (Makmun, 2005 : 165). Hasil belajar psikomotor ini 

sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif 
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(memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang baru tampak 

dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). 

 

Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibuat, maka menurut 

penulis mencoba mensistematikan penulisan ini dengan sebuah kerangka 

pikir, seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir “Peran Modal Sosial Dalam Kearifan Lokal 

Sasi” (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Sasi Gereja di Negeri 

Administratif Hatuhenu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, 

Provinsi Maluku). 
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