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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang Masalah  

1. Identifikasi Permasalahan 

Konsep tentang Tuhan dimana-mana diakui secara universal, 

namun memiliki nama yang berbeda–beda di setiap bangsa, budaya dan 

kepercayaan. Konsep ini merupakan proyeksi manusia yang dituntun oleh 

pengaruh budaya yang berkaitan dengan kondisi geografis, iklim dan 

ekonomi misalnya, Tuhan di daerah-daerah nomared (pengembara) 

dihubungkan dengan kekuasaan, sehingga terdapat prinsip bahwa laki-laki 

yang mendominasi. Sementara Tuhan di daerah-daerah pertanian 

dihubungkan dengan kesuburan, sehingga kaum perempuanlah yang 

ditekankan.1 Dialah yang kemudian disebut Inana oleh bangsa Sumeria, 

Izhzar oleh bangsa Babylon, Anat oleh bangsa kanaan, Iziz oleh bangsa 

mesir Aphrodite oleh bangsa Yunani. 2 

Pengenalan manusia terhadap Tuhan menurut John Titaley hadir 

dalam dua tataran, Tataran Abstrak dan Tataran Empiris. Tataran abstrak 

disebutnya sebagai Yang Mutlak.3 Pada tataran ini, yang mutlak itu 

misterius sehingga tidak seorang pun dengan sempurna dapat 

                                                
1John	  Hick,	  God	  Has	  Many	  Names(Philadelphia:	  Westminster	  Press,	  1982),	  51 
2Komaruddin	  Hidayat,dkk,Agama	  Masa	  Depan:	  Perspektif	  Filsafat	  Perennial	  (Jakarta:	  

Paramadina,	  1995),37-‐38	  ;	  Lihat	  Karen	  Amstrong,	  Sejarah	  Tuhan:	  Kisah	  Pencarian	  Tuhan	  yang	  
Dilakukan	  oleh	  Orang-‐Orang	  Yahudi,	  Kristen	  dan	  Islam	  selama	  4000	  tahun	  (Bandung:	  Mizan,	  
2002),	  27 

3John	   Titaley,	   “Negara,	   Agama-‐Agama	   dan	   Hak	   Asasi	   Manusia:	   Mengkaji	   Ulang	  
Eksklusivisme	   Agama”,	   dalam	   Makalah	   Caringin,	   Bogor,	   Sidang	   Raya	   PGI,	   30	   Nopember-‐4	  
Desember	  2004,14.	   
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memahaminya.4 Hans Kung menyebutnya sebagai Yang Absolut5 dan 

John Hick menyebutnya sebagai Yang Kekal (Eternal One),6 maka 

hubungan antar berbagai kepercayaan itu bersifat koordinatif, bukan sub-

ordinatif. Dalam posisi yang demikian, tidak ada yang lebih utama dari 

yang lainnya. Semuanya ada pada satu tataran yang sama, tidak ada yang 

lebih unggul bila dibandingkan dengan agama lainnya.7Sementara pada 

tataran empiris Yang Mutlak itu disebut dengan berbagai nama. Orang 

Yahudi menyebutnya Yahwe, orang Islam menyebutnya Allah S.W.T, 

orang Kristen menyebutnya Allah Tri Tunggal, Konghucu menyebutnya 

Thian, Aluk To Dolo dari Toraja menyebutnya Puang Matua8. Jika hal ini 

ditempatkan dalam sistem budayawi masyarakat Maluku, maka orang 

Tanimbar dan Babar menyebutnya dengan nama Ubu Ratu, Ratu/Rato,  

Kelompok masyarakat Kei  menyebutnya Duad atau Duad Lervuan, Sub 

etnik di Maluku Tengah dan Maluku Selatan menyebutnya dengan nama 

Upu Lanite, sedangkan sub-etnik di pulau Buru menyebutnya dengan 

nama Opolastala.  

Fenomena ini menurut John Hick merupakan fenomena theistik 

yang bertumpu pada pemahaman mengenai Tuhan yang ideal. Konsep 

                                                
4Ibid.,	  15	  
5Hans	  Kung	  dan	  Karl-‐	  Josef	  Kuschel,	  Etik	  Global(Yogyakarta:	  Pustaka	  Pelajar	  1999),	  80	  
6John	  Hick,	  God	  Has	  Many	  Names....,	  52	  
7John	  A.	  Titaley,	  “Menuju	  Teologi	  	  Agama-‐Agama	  Yang	  Kontekstual:	  dalam	  Rangka	  

Pidato	  Pengukuhan	  Jabatan	  Fungsional	  Akademik	  Guru	  Besar	  Ilmu	  Teologi	  di	  Universitas	  Kristen	  
Satya	  Wacana,“	  Salatiga,	  29	  Nop	  2002,	  28-‐29	  

8John	  Titaley,	  “Negara,	  Agama-‐Agama	  dan	  Hak	  Asasi	  Manusia....,	  15	  	  
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Tuhan yang ideal menjangkau batas terdalam dari pengalaman manusia 

dan kebudayaan masyarakat.9 

 Sejarah Tuhan secara sosiologis sebenarnya merupakan 

pengalaman tentang manusia yang berusaha untuk mencari Tuhan yang 

akan menentukan arah hidupnya secara pribadi. Jika demikian, dapat 

dijelaskan bahwa kehidupan manusia sangat berkaitan dengan gagasan 

tentang Tuhan yang dipegang. Hal ini menurut Karen Amstrong, sangatlah 

pragmatis sebab Tuhan berguna bagi manusia bukan karena ilmiah atau 

filosofis.10 

 Kekristenan melihat Tuhan dalam sebutan Trinitas, yang berkaitan 

dengan pengalaman mereka terhadap Tuhan yang dialami dalam sejarah. 

Konsep ini ada dalam Alkitab, Allah yang satu menghampiri manusia 

dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergumulan 

terhadap Trinitas hadir dalam upaya membuktikan keesaan Allah, yang 

termanifestasi dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Upaya selanjutnya 

adalah menjawab tekanan filsafat Yunani, yang mempertanyakan kodrat 

dari masing-masing pribadi ( Bapa, Anak dan Roh Kudus) sebagai Allah. 

Pertanyaan yang muncul dari hal ini adalah bagaimana Allah yang Esa 

dapat hadir dalam tiga pribadi yang berbeda waktu dan sejarahnya, apakah 

Yesus  adalah manusia, atau Allah, ataukah sesuatu di antara keduanya, 

dan bagaimana Roh Kudus dapat menjadi Allah jika Ia berasal dari Yesus. 

                                                
9John	  Hick,	  God	  Has	  Many	  Names....,	  
10Karen	  Amstrong,	  Sejarah	  Tuhan	  :	  Kisah	  Pencarian	  Tuhan	  yang	  dilakukan	  oleh	  Orang-‐

orang	  Yahudi,	  Kristen,	  dan	  islam	  selama	  4000	  Tahun(Bandung:	  Mizan	  Psutaka	  2004),	  44	  
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Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Tertulianus yang 

merupakan orang pertama yang memakai istilah Trinitas untuk 

menggambarkan Tiga Pribadi dalam satu substansi.11 Menurutnya, ketiga 

pribadi ini adalah cara Allah yang satu mengenalkan dirinya sebagai Yang 

Mencipta, Yang Menyelamatkan dan Yang Memberkati. Pengakuan Iman 

Kristen berupa konsep Trinitas hadir dalam konsili Nicea ( 325) dan 

dilengkapi oleh konsili Konstantinopel (381). Yang berbunyi demikian :  

Kami percaya kepada  satu Allah,Bapa Yang 
Mahakuasa,Pencipta langit dan bumi, dan segala 
sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. 
Dan akan satu Tuhan,Yesus Kristus,Anak Allah 
yang Tunggal;  
Ia lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala abad, 
Terang dari Terang.Allah benar dari Allah benar, 
dilahirkan,bukan dijadikan;sehakekat dengan Sang 
Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh-Nya,  
Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk 
keselamatan kita, dan Ia menjadi daging oleh Roh 
Kudus dari perawan Maria, dan menjadi manusia, Ia 
pun disalibkan untuk kita pada waktu Pontius 
Pilatus, Ia menderita, wafat dan dimakamkan, Pada 
hari yang ketiga, Ia bangkit menurut kitab suci, dan 
Ia naik ke surga disisi Bapa; Ia akan datang kembali 
dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang 
hidup dan yang mati; yang kerajaan-Nya takkan 
berakhir. 
Dan akan Roh Kudus, 
Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Sang 
Bapa, Yang serta Bapa dan Anak disembah dan 
dimuliakan, Ia bersabda perantaraan para nabi.  
Akan Gereja yang satu dan kudus, Katolik dan 
Apostolik. Kami mengakui satu baptisan akan 
penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan 
orang mati dan hidup di akhirat. Amin12 

 

                                                
11Ibid., 157 
12Ibid., 160 
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Konsep kepercayaan umat Kristen tentang satu Allah yang dikenal 

dalam tiga pribadi, juga dimiliki oleh komunitas Bupolo di Buru Selatan. 

Dalam sistem kultural komunitas Bupolo, Tuhan disebutkan dengan istilah 

Opolastala. Ini merupakan sebutan jamak dari akar kata ‘Opo’, yakni 

Tuhan13. Pengenalan akan Allah dalam konteks orang Bupolo hadir karena 

pergumulan situasi sosial yang mereka hadapi. Secara kontekstual orang 

Bupolo adalah komunitas yang terisolasi dengan jumlah penduduk yang 

relatif sedikit. Namun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Situasi 

ini kemudian membentuk pengakuan dan cara pandang orang Bupolo yang 

menyatu dengan ekosistem alam dan melindungi sesama makhluk hidup di 

sekitarnya, termasuk hutan, air, danau, gunung, tanaman sebagai anugerah 

Tuhan atas kehidupan mereka.14 

Salah satu bentuk afirmasi tentangOplastala dalam tradisi 

kepercayaan orang Bupolo, diungkapkan oleh Kepala Desa Waelo, sebagai 

berikut: 

Kami Percaya kepada Allah yang Esa, yang disembah sejak zaman 
leluhur kami dalam rupa-rupa fungsi dan kuasa. Allah itu ialah 
Oplastala (Pemimpin Yang Maha Besar), Opo Geba Snulat (Allah 
pencipta langit dan bumi. Allah itu yang menyuruh kami menjaga, 
melestarikan dan mengolah seluruh isinya bagi kehidupan kami), 
Opo Geba Blangan (Allah yang mengenal sehingga Ia menghitung 
kami satu demi satu, memelihara kami dan menyelamatkan kami), 
danOpo Geba Penatat (Allah yang memberkati keringat kami dan 
memberi kepada kami hawagut setiap hari).15 

  

                                                
13Mus	   Huliselan	   Dkk.,	   Orang-‐orang	   Bumi	   Lale	   dan	   Dunianya:	   Organisasi	   Sosial,	  

Pertukaran	   dan	   Perubahan	   Sosial	   di	   Sentral	   Pulau	   Buru,	   Maluku-‐Indonesia	   (Ambon:	   Laporan	  
penelitian,	  1998),	  39	  

14Ibid.,	  40	  
15Hasil	  Wawancara	  dengan	  Bpk	  Alexander	  Liligoli	  12	  januari	  2012 
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Dalam pengakuan tersebut, Oplastaladiletakan pada fungsi Yang 

Maha Besar, Pemimpin dan Penguasa segala sesuatu, Ia adalah sosok yang 

tidak terukur dan tidak terhampiri. Opo Geba S’nulat diletakan pada fungsi 

penciptaan sebagai Yang menyediakan kehidupan bagi manusia, melalui 

alam yang telah diciptakan dan memberikan tanggung jawab kepada 

manusia untuk memelihara ciptaan-Nya itu. Ini adalah model pengakuan 

yang lazim dalam tradisi iman agama,sebab kuasa mencipta/ menyediakan 

oleh Tuhan dilihat sebagai ‘Penyebab Yang Utama’.  

Pengakuan Opo Geba Blangan, diletakan pada fungsiAllah yang 

mengenal artinya yangmenghitung kami satu demi satu, yang 

mengetahui, yang memelihara dan yang menyelamatkan. Pengakuan ini 

menunjuk pada relasi antara Tuhan yang dekat dengan manusia. Ia 

digambarkan sebagai Yang Mengenal setiap manusia yang dijadikannya 

dan mengetahui jumlah keseluruhan manusia yang diciptakan-Nya satu 

demi satu tanpa kecuali. Ungkapan “menghitung kami satu demi satu” 

berarti semua orang Buru dikenal Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan bahwa 

Ia tahu tempat mereka satu demi satu (dalam arti fungsional). 

Fungsi Opo Geba Penatat diletakkan pada fungsi Tuhan yang 

memberkati setiap ‘keringat’ (usaha) dan memberi berkat (hawagut) setiap 

hari. Ini merupakan fungsi yang erat terkait dengan dua gambaran fungsi 

sebelumnya. Gambaran ini terjadi karena Tuhan telah berdiam bersama 

manusia. 
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Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gelar-gelar atau 

fungsi itu semakin mempertegas pemahaman peri Ketuhanan yang 

sesungguhnya bagi orang Buru Selatan, sebab melalui konsep tersebut 

orang Bupolo dapat bertahan hidup secara langgeng dengan jalan menjaga 

hubungannya dengan sesama dan lingkungannya sebagai bentuk 

kepercayaan kepada Tuhan yang mereka sembah.   

 

2.Alasan Pemilihan Judul 

  Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas maka secara 

abstrak baik agama Kristen, maupun Opolastala dalam komunitas Bupolo, 

bahkan berbagai  kepercayan lainnya memiliki pengakuan yang sama 

terhadap Yang Mutlak sebagai Penguasa atas segala sesuatu. Dalam 

tataran abstrak tidak ada perbedaan mana lebih tinggi dan mana yang lebih 

rendah, sebab semua kepercayaan memiliki keterbatasan terhadap Tuhan 

pada tataran ini. Namun dalam tataran empiris secara kultural akankah 

kepercayaan kepada Opolastalaadalah sama persis dengan konsep Trinitas 

dalam kekristenan? Adakah persamaan ataupun perbedaan diantara 

keduanya? Apakah keduanya sama dalam kedudukan dan relasi pada 

dimensi-dimensinya? Ataukah ada perbedaan dari hal tersebut? 

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sesuatu yang penting untuk dijawab 

pada tataran empiris, apakah konsep Trinitas dalam kekristenan dapat 

disejajarkan dengan konsep Opolastala dalam lingkup sosial-budaya 

komunitas Bupolo. .   
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 Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang 

hendak dikaji dan diangkat dalam judul yang dipilih oleh peneliti adalah 

sebagai berikut :  

OPOLASTALAdanTRINITAS  

(Suatu Studi Perbandingan terhadap Nilai-Nilai Agama Suku tentang 

Ketuhanan di Buru Selatan dan Konsep Trinitas dalam Kekristenan) 

B. Perumusan Masalah  

Bertolak dari judul tesis sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka 

perumusan masalah yang menjadi fokus peneliti adalah :  

Bagaimanakah memaknai sikap religiositas orang Bupolo terhadap konsep 

Trinitas dalam Kekristenan di lingkup sosial setempat ? 

Untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah sebagaimana di atas, 

maka dalam proses selanjutnya akan diajukan 2 (dua)  pertanyaan penelitian  

sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah Opolastala diartikan sebagai konsep Ketuhanan dalam 

komunitas Bupolo di Buru Selatan ? 

b. Apakah terdapat kesejajaran, perbedaan dan kesamaan antara Opolastala 

dalam komunitas Bupolo dengan konsep Trinitas dalam Kekristenan ? 

C. Tujuan Penelitian  

a. Mendeskripsikan Makna Opolastala sebagai Konsep Tuhan dalam 

komunitas Bupolo di Buru Selatan. 

b. Mendeskripsikan kesejajaran antara konsep Opolastala dalam komunitas 

Bupolo di Buru Selatan dan Konsep Trinitas dalam Kekeristenan.  
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D. Metode Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak 

dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti Opolastala 

sebagai Konsep Tuhan dalam Komunitas Bupolo dibandingkan dengan 

Trinitas sebagai Konsep Tuhan dalam kekrsitenan yang adalah jenis 

penelitian deskriptif atau descriptive research.16 Peneliti mengembangkan 

konsep dan menghimpun fakta, namun tidak melalui uji hipotesis.17 

Lexy J. Moleong mengatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan 

jika data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka-angka.18 Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Mulyana, pendekatan kualitatif diletakkan 

atas dasar pemahaman bahwa:19 

1.1 Realitas manusia tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, tidak 

pula dapat dipisahkan agar bagian-bagiannya dapat dipelajari. 

Keseluruhan lebih dari pada sekedar bagian-bagian.  

1.2 Penggunaan pengetahuan tersembunyi (tacit knowledge) adalah 

absah. Intuisi dan perasaan seabsah pengetahuan yang dinyatakan 

dalam bahasa karena hal-hal tersebut mengekspresikan nuansa-

                                                
16	  Jacob	  Vredenbergt,	  Metode	  dan	  Teknik	  Penelitian	  Masyarakat	  (Jakarta:	  Gramedia,	  

1978),	  34.	  	  
17	  M.	  Singarimbun,	  Metode	  dan	  Proses	  Penelitian	  (Jakarta:	  LP3ES,	  1989),	  4-‐5.	  
18	  Lexy.	  J.	  Moleong,	  Metode	  Penelitian	  Kualitatif	  (Bandung:	  Remaja	  Rosdakarya,	  1991),	  6.	  
19	  Deddy	  Mulyana,	  Metode	  Penelitian	  Kualitatif	  :	  Paradigma	  Baru	  Ilmu	  Komunikasi	  dan	  

Ilmu	  Sosial	  Lainnya	  (Bandung:	  Rosda,	  2002),	  159. 
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nuansa realitas ganda; dan karena interaksi manusia juga bersifat 

demikian.  

1.3 Penafsiran atas data (termasuk penarikan kesimpulan) bersifat 

ideografis atau berlaku khusus, bukan bersifat nomotetis atau 

mencari generalisasi karena penafsiran yang berbeda lebih 

bermakna bagi realitas yang berbeda pula; dan karena penafsiran 

bergantung pada nilai-nilai kontekstual, termasuk hubungan 

peneliti-responden (objek) yang bersifat khusus.20 

Temuan (penelitian) bersifat tentatif. Hasil penelitian naturalistik 

bersifat ragu untuk membuat generalisasi yang luas karena realitas bersifat 

ganda dan berbeda dan karena temuan bergantung pada interaksi antara 

peneliti dan responden dan mungkin tidak dapat ditiru karena melibatkan 

nilai-nilai, lingkungan, pengalaman, dan orang-orang khusus.  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di desa Waelo, Pulau Buru Selatan dengan 

waktu penelitian dari Agustus 2012- Oktober 2012  

3. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini, diperoleh dari 

data primer maupun sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

informankunci yakni komunitas Bupolo dalam lingkup soisal-budaya Buru 

Selatan sebagai penganut dari konsep opolastala yang dipercaya dan 

dilaksanakan.  

                                                
20Ibid. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data meliputi instrumen, metode dan 

prosedur yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. 

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 

dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab 

dalam proses tatap muka. Dalam wawancara kita tidak hanya bisa 

menangkap ide atau pemahaman responden, namun juga perasaan, 

pengalaman, emosi dan motif yang dimilikinya. 

Wawancara mendalam merupakan metode yang paling umum 

digunakan dalam teknik penelitian kualitatif, dimana pewawancara 

menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan 

merekamnya dan kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan 

tambahan yang terkait. Pertanyaan pendalaman digunakan untuk 

mendalami tanggapan atas pertanyaan, meningkatkan kekayaan dari 

data yang diperoleh, dan memberi petunjuk pada yang diwawancarai 

tentang tingkat tanggapan yang diinginkan. Wawancara mendalam ini 

akan dilakukan kepada para informan kunci (key informant) untuk 
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diwawancarai karena dianggap cukup memahami masalah yang sedang 

diteliti. 

2. Pengamatan 

Teknik observasi merupakan usaha untuk mengumpulkan kesan 

tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya serap panca 

indra manusia. Peneliti dengan observasi kualitatif tidak dibatasi oleh 

kategori-kategori pengukuran (kuantifikasi) dan tanggapan yang sudah 

diperkirakan sebelumnya (Adler and Adler, 2009: 524). Teknik 

pengumpulan data melalui observasi ini akan membantu peneliti dalam 

memahami pola kehidupan masyarakat di lokasi studi. Proses penelitian 

ini berlangsung dengan menggunakan teknik observasi berperan serta 

(participant observation). 

F. Signifikansi Penelitian  

1. Signifikasi Akademis 

1.1 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan 

dan informasi mengenai konsep Tuhan yang berkembang dalam 

lingkungan sosial Buru Selatan secara lokal dalam hubungannya 

dengan prespektif agama Kristen, demi pengembangan studi sosiologi 

agama secara akademis. 

1.2 Adanya perspektif  Teologi Kontekstual yang dapat dikaji dari hasil 

penelitian ini 

 

. 
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2. Signifikansi Praksis  

2.1 Hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang konsep Tuhan yang mereka anut yaitu sejauh mana 

konsep Opolastalabisa dibedakan dengan konsep Tuhan dalam 

Kekristenan.  

2.2 Memberikan dorongan kepada pihak gereja untuk mengembangkan 

suatu wawasan (cara pandang) Teologi Kontekstual yang relevan 

dengan situasi sosial komunitas setempat. 

 

G. Definsi Istilah-Istilah  

1. Hawagut: Berkat, rezeki  

2. HumaEnmilit: Rumah Kudus=Sorga 

3. KakawaitBaheren: Persaudaraan yang penuh cinta kasih 

4. KakuDateGaran: Kerajaan kekal, kemuliaan 

5. Kalebat: Tanggungjawab bersama membangun kehidupan 

6. Muanmodan slamat-slamat: Keselamatan Kekal 

7. Sihit: Tanggung jawab melestarikan alam dan mengolahnya bagi 

kehidupan 

 

H. Garis Besar Penulisan 

Secara sistematis tesis ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab 

dijelaskan secara singkat dan sederhana dengan tujuan memberikan uraian-

uraian terinci mengenai garis-garis besar sajian pada setiap bab.  
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Bab I. Pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisa data, manfaat 

dari penelitian ini, definisi istilah-istilah serta garis besar penulisan.  

Bab II. Konsep Trinitas yang dimulai dari masa awal perkembangan 

Trinitas, Trinitas pra-Konsili, masa Konsili, Pasca-Konsili dan konsep Trinias 

masa kini. 

Bab III. OpolastaladalamkomunitasBupolo di Buru Selatan. Dalam bagian 

ini dipaparkan melalui pendekatan empiris atau data lapangan terkait dengan 

Opolastala dalam komunitas Bupolo sebagai sumber kebenaran tertinggi sebuah 

konsep Ketuhanan (the ultimate truth).  

Bab IV. Analisis perbandingan teoritis antara konsep Trinitas dalam 

Kekristenan dengan Opolastala dalam komunitas Bupolo.Penulis menganalisa 

konsep Opolastala sebagai Tuhan dalam komunitas Bupolo dengan tiga 

dimensinya sebagaimana disebutkan pada bab III, dihubungkan dengan konsep 

Trinitas sebagaimana disebutkan pada bab II.  

Bab V. Penutup yang memuat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian mengenai Opolastala dalam komunitas Bupolo di Buru Selatan, 

implikasi-implikasi teoritik yang berkaitan dengan hasil penelitian dan juga 

sejumlah saran yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait. 

 

 

 


