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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN YANG RELEVAN  

 

A. Kajian Pustaka 

1. Komunitas 

Komunitas memiliki maksud sebuah kelompok sosial dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan 

habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya 

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, 

risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa 

Latin communitas yang berarti "serupa", kemudian dapat diturunkan dari 

communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". 

(Wojowasito, 1999:653). Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen: 

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat 

Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana 

sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. 

2. Berdasarkan Minat 

Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai 

ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, 

maupun berdasarkan kelainan seksual. 

3. Berdasarkan Komuni 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 

lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi 
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pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya 

kesamaan interest atau values. Proses pembentukannya bersifat horisontal 

karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya setara. 

Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun 

dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno Kamanto, 

2002:32). 

Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan 

bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, 

didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. 

Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi 

atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki 

cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi 

keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan 

kelompoknya. Komunitas juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang 

saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah 

komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut 

karena adanya kesamaan interest atau kepentingan dan values atau nilai. 

Sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang terbentuk dari berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional. Sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 

Dalam komunitas manusia, individu-individu itu dapat memiliki maksud, 

kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi 

lain yang serupa. (Soenarno Kamanto, 2002:68) 
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Komunitas menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal 

di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang 

menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, 

dibanding dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Komunitas sebagai 

kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya 

memiliki ketertarikan yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu 

di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, 

kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal 

dari bahasa Latin communitas yang berarti "kesamaan", kemudian dapat 

diturunkan dari communi yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau 

banyak". (Soerjono Soekanto, 1990:6-7) 

Menurut Soerjono Soekanto, istilah  community atau komunitas dapat 

diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, istilah lain menunjukkan pada 

warga-warga sebuah kota, suku, atau suatu bangsa. Apabila  anggota-anggota 

suatu kelompok baik itu kelompok besar atupun kecil, hidup bersama 

sedemikian rupa sehingga mereka merasakan  bahwa kelompok tersebut dapat 

memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi 

dapat disebut masyarakat setempat. Intinya mereka menjalin hubungan sosial 

dan dapat disimpulkan bahwa komuitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial 

yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu.  Dasar-dasar dari 

masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan bermasyarakat. (Soerjono 

Soekanto, 1990:22) 
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Dalam komunitas terdapat subjek sekaligus objek yakni manusia yang 

bermasyarakat. Masyarakat, dalam bahasa Inggris disebut society yang berasal 

dari bahasa Latin socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal 

dari akar kata syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat 

ialah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau beriteraksi. Namun yidak 

semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi merupakan 

masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang 

khusus. Ikatan tersebut ialah pola tingkah laku yang khas mengenai semua 

faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu dan pola tersebut sudah menjadi 

adat istiadat yang khas (Koentjaraningrat, 2002:144) 

Komunitas sebagai kesatuan kelompok orang yang memiliki kesamaan 

kondisi umum, keyakinan dan nilai-nilai yang sama, serta yang mencari untuk 

menerima (atau bekerja sama mengatasi) perbedaan-perbedaan mereka. Namun 

kita sedang menghirup udara individualisme. Masyarakat modern menghargai 

kemandirian di atas segalanya. Komunitas menjadi sarana untuk mencapai apa 

yang diinginkan seseorang lebih banyak mengenai apa yang bisa diperoleh dari 

satu sama lainnya daripada apa yang bisa disumbangkan bagi pengalaman 

bersama yang telah terdistorsi memang butuh visi yang meyakinkan. (Alex 

Krik, 2010:50)  

Dalam bukunya The Different Drum, Scott Peck mengamati adanya tiga 

tahapan penting yang harus dilalui oleh setiap komunitas termasuk kelompok 

kecil sebelum mencapai komunitas sejati. Ketika anggota kelompok kecil baru 
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saja saling mengenal, setiap orang mencari hal-hal yang menjadi kesamaan di 

antara mereka. Kerap kelai mereka menutup-nutupi perbedaan. Tahapan ini 

disebut Peck dengan nama Pseudocommunity (komunitas semu). Kelompok 

kecil berada dalam tahap ini mereka sangat erat selama mereka tetap menjaga 

norma-norma yang bisa diterima. Selama tahap ini, fokus perbincangan adalah 

saling berbagai pengalaman dan nilai-nilai. Berpartisipasi dalam memecahkan 

kebekuan, saling membagikan kisah-kisah kehidupan dan menentukan aturan-

aturan dasar adalah bagian dari tahap ini.  

Kelompok-kelompok kecil yang telah mencapai tahap komunitas sejati 

adalah lingkungan atau kelompok yang akan menjadi tempat yang paling 

memuaskan dan berguna. Mereka terus berjalan pantang mundur melalui 

tantangan-tantangan terhadap rasa nyaman yang dangkal, pertentangan-

pertentangan perspektif, pengalaman kehilangan dan kekecewaan, menuju 

suatu lingkungan yang didasari oleh saling pengertian dan kepedulian yang 

sama. (Alex Krik, 2010:69-73) 

B. Budha Dharma 

Agama Budha timbul sekitar abad keenam sebelum Masehi, sebagai 

reaksi terhadap system upacara Keagamaan Hindu Brahmana yang terlampau 

kaku. Istilah Buddha berasal dari kata Buddh yang artinya bangkit atau bangun, 

dan dari kata kerjanya bujjhati berarti memperoleh pencerahan, mengetahui 

dan mengerti, sehingga kata Buddha dapat diartikan seseorang yang telah 

memperoleh kebijaksanaan sempurna, orang yang sadar dan siap menyadarkan 

orang lain dan orang yang bersih dari kebencian (dosa), serakah (lobha) dan 
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kegelapan (moha). Agama ini bertitik tolak dari keadaan yang nyata, terutama 

tentang tata susila yang harus dilaksanakan oleh manusia agar ia terbebas dari 

lingkaran dukkha yang selalu mengikuti hidupnya. 

Agama Buddha didirikan oleh seorang pangeran yang bernama Sidharta 

putra Raja Sudhodana dari kerajaan kecil Kapilawastu di India Utara yang 

berbatasan dengan Nepal. Ia dilahirkan di taman Lumbini yang letaknya sekitar 

150 km dari Benares, pada masa wilayah India terpecah-pecah di bidang sosial 

politik dan agama, di mana kehidupan rakyat banyak yang susah. Sampai umur 

16 tahun Sidharta hidup dalam kemewahan istana, setelah itu ia dinikahkan 

dengan saudara sepupunya. Walaupun ia tidak boleh keluar dari istana namun 

ia masih dapat melihat dari jendela keadaan rakyat yang miskin, yang hidup 

terkapar di jalan-jalan, banyak yang menderita penyakit. (Hilman Hadikusuma, 

1993:207-210) 

Dari latar belakang sejarah bagaimana terjadinya Sidharta Gautama 

menjadi Budha, maka ajaran agama Buddha tidak bertitik tolak dari ajaran 

Ketuhanan, melainkan berdasarkan kenyataan-kenyataan hidup yang dialami 

manusia, yang mana kehidupan manusia itu tidak terlepas dari dukkha maka 

yang penting adalah bagaimana caranya membebaskan diri dukkha tersebut. 

Ketika hidupnya Sang Buddha ia selalu menolak mempersoalkan tentang 

Tuhan, namun kepada para pengikutnya ia selalu menganjurkan agar 

mengamalkan sila-sila Ketuhanan. Pada umumnya ajaran agama Buddha 

berlandaskan atas lima pokok yaitu: 
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1. Tri Ratna, yang terdiri dari Buddha, Dharma dan Sangha. 

2. Catur Arya Satyani dan Hasta Arya Marga. 

3. Hukum Karma dan tumimbal lahir. 

4. Tilakhana, yaitu tiga corak umum, yang terdiri dari Antya, Anatman, 

Dukkha. 

5. Hukum Pratya Samuppada, yaitu hukum sebab akibat yang saling 

bertautan. (Hilman Hadikusuma, 1993:217) 

Komunitas Buddha Dharma di Desa Timo Kerep menerapkan ajaran 

sang Buddha mengenai penderitaan yang dikenal sebagai empat kebenaran 

mulia. Adapun isi dari ke- Empat Kebenaran Mulia tersebut sebagai berikut: 

1. Hidup adalah menderita (dukkha), kenyataan adanya sengsara. Melahirkan 

anak itu merupakan derita, membusuk itu menderita, sakit itu sengsara, 

kematian itu penderitaan, hadirnya hal-hal dan pribadi-pribadi yang kita 

benci itu membuat sengsara. Secara singkat, lima indera yang membentuk 

pemahaman dan pengertian, inilah yang menyengsarakan. 

2. Sengsara bersumber dari keinginan manusia. Di satu sisi, sengsara 

disebabkan oleh keinginan mengenai apa yang tidak bisa dimiliki 

seseorang. Di sisi lain, sengsara juga disebabkan oleh keinginan untuk 

menolak apa yang tidak dapat ditolak. Misalnya, keinginan orang miskin 

untuk mempunyai uang, bisa membuatnya sengsara. Atau keinginan orang 

yang sakit untuk mendapatkan kesehatan, ini juga bisa membuatnya 
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menderita. Juga keinginan akan kekekalan dalam berhadapan dengan 

kematian yang tidak dapat ditolak, membuat manusia sengsara. 

3. Sengsara bisa diatasi dengan melenyapkan keinginan (nirodha). 

Kebenaran ini mengenai penghentian sengsar, sesungguhnya jalan 

mengatasi sengsara dengan menjadikan diri lepas atau bebas dari nafsu, 

tanpa mau berkubang kepada kenikmatan dan kedambaan. Inilah jalan 

memadamkan keinginan, mengorbankannya, membebaskan dirinya, tidak 

melekat lagi kepadanya. 

4. Jalan mengatasi sebab-sebab derita itu terdiri dari delapan jalan (marga). 

Jalan tengah ini merupakan delapan jalan kebenaran untuk mencapai 

kelepasan dari sengsara. Jalan ini dibanggun atas 8 prinsip pokok yang 

memberi isi kebenaran mulia ke-4. (Tony Tedjo, 2011:81-85) 

Selama kira-kira 4 abad agama Buddha hidup dari tradisi yang 

diteruskan secara lisan oleh pemimpin-pemimpin agama Buddha pada abad-

abad yang pertama itu. Oleh karena itu maka kitab-kitab yang tergolong tua 

memberikan kesan sebaggai hasil pengumpulan tradisi yang diteruskan secara 

lisan tadi, misalnya: pengumpulan khotbah, kata-kata mutiara, syair, cerita-

cerita, peraturan-peraturan dan sebagainya. Pengumpulan-pengumpulan itu 

kemudian dikelompokkan. Tiap kelompok disebut Pitaka (keranjang). 

Demikianlah terkumpul 3 Kitab Pitaka, yang disebut Tripitaka atau Tipitaka. 

Ketiga kitab itu ialah: Sutra Pitaka atau Sutta Pitaka, yang berisi dharma 

(dhamma) atau ajaran Buddha kepada para muridnya; Winaya Pitaka, yang 

berisi peraturan-peraturan untuk mengatur tata-tertib  Sangha atau jemaat, 
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hidup sehari-hari para bhiksu atau bhikku (rahib) dan sebagian yang lebih 

mendalam mengenai hakekat dan tujuan hidup manusia, ilmu atau pengetahuan 

yang membawa kepada kelepasan dan lain sebagainya. Selain dari 

pengelompokan tersebut di atas, kitab-kitab agama Buddha dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu kitab-kitab Sutra dan Sastra. Yang termasuk golongan kitab-kitab 

Sutra adalah kitab-kitab yang dipandang sebagai hal-hal yang diucapkan oleh 

Buddha sendiri. (Harun Hadiwijono, 2010:49) 

C. Ajaran Buddha Tentang Alam 

Seluruh alam ini menurut ajaran Buddha disebut Sankhata Dharma yaitu 

ciptaan yang timbul dari sebab-sebab yang terdahulu dan sifatnya tidak kekal 

(Sankhara). Ia dia dikatakan Samkhata Dharma karena adnya tidak mutlak, ia 

timbul lalu berubah dan lenyap. Jadi alam semesta ini adalah suatu proses 

kenyataan yang selalu menjadi (lahir) dan berubah dari suatu keadaan yang 

merubah kedalam segi yang berurutan. Dengan demikian sifat alam semesta ini 

Anitccha atau Anittya (Tidak Kekal), selalu Dukkha (berubah) dan tidak 

sebagaimana Atta atau Atman (jiwa) menurut ajaran agama Buddha, Alam 

(Loka) itu dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu Sankharaloka, 

maksutnya adalah alam tanpa kehendak artinya alam kebendaan mati yang 

menjadi objek bagi kebutuhan manusia seperi batu-batu, biji-biji logam. Yang 

kedua yaitu Saptthaloka adalah alam yang mempunyai kehendak artinya alam 

bagi mahkluk hidup yang mempunyai kehendak mulai dari mahkluk yang 

rendah sampai mahkluk yang tinggi, baik yang nampak berwujud maupun yang 

tidak berwujud seperti manusia, setan, dewa, dan Brahma. Yang ketiga yaitu 
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Okasaloka adalah alam ini adalah alam tempat dimana terdapat kehidupan 

mahkluk diatas seperti alam bumi sebagai tempat kehidupan manusia, dan 

tempat benda-benda mati seperti batu, besi dan sebagainya, adanya alam dewa 

juga sebagai kehidupan alam dewa, alam neraka sebagai tempat mahkluk yang 

derita. 

Dharma yang mengatur alam yaitu Dharma (Hukum) dapat dibedakan 

menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Uttuniyama, hukum tentang energi yang mengatur dan perubahan iklim 

2. Bijanniyyama, hukum tentang hubungan biologis seperti perkawinan dan 

kelahiran anak. 

3. Karmaniyyama, hukum yang menyangkut moral yang menyangkut 

hubungan sebab akibat. 

4. Cipttaniyyama, hukm tentang proses timbulnya, hilangnya kesadaran, 

kemampuan berfikir, mengingat, meramal, menfsirkan pemikiran, dan 

sebagainya. 

5. Dharmaniyyama, hukum tentang keajaiban alam, kelahiram-kelahiran 

tentang pemimpin dunia atau Bodhisatwa yang akan mengakhiri hidupnya 

sebagai Buddha. (Hilman Hadikusuma, 1993:224-227) 

D. Ajaran tentang Manusia 

Oleh karena titik tolak dari ajaran agama Buddha bukan dari keyakinan 

pada adanya Tuhan (Yang Mutlak), tetapi pada kenyataan yang dihadapi 

manusia sehari-hari, maka dalam ajaran agama Buddha manusia itu 

mempunyai tempat khusus, karena manusia merupakan unsur yang dominan 
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dalam keseluruhan ajaran keagamaan. Sebagaimana diuraikan dalam 

Trilakhana mempunyai tiga corak yang umum dalam membahas tentang 

manusia yaitu Catur Arya Satyani (4 kesunyataan), Hukum Karma (Hukum 

perilaku sebab akibat) dan Tumimbal lahir (kelahiran kembali). Jadi manusia 

merupakan kumpulan dari Atman atau roh, yang bertautan dengan adanya 

anitya dan dukkha yang arti keseluruhannya adalah bahwa segala sesuatu yang 

tidak kekal itu terkena dukkha. (Hilman Hadikusuma, 1993:228-230) 
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E. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian Dian Pertiwi yang berjudul Makna “Dino Geblag” 

Dalam Kepercayaan Masyarakat Jawa Dusun Toyogiri Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang mengemukakan, kejawen adalah 

kepercayaan masyarakat yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa 

Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga keduanya 

melebur menjadi Mistik Islam Kejawen. Kejawen memuat adat istiadat dan 

ritual yang kerap dilakukan dan bahkan menjadi kewajiban setiap orang 

yang meyakini ajaran Kejawen tersebut. Sebagai ritual yang masih 

dilakukan sampai sekarang adalah tradisi Dino Geblag Dusun Toyogiri 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yaitu tahap ritual di setiap hari 

kematian seseorang. Ritual ini diyakini karena masyarakat percaya bahwa 

roh orang mati masih berada di sekitar orang yang masih hidup dan 

mampu memberikan keselamatan. Doa yang diucapkan ketika ziarah 

kubur adalah bentuk komunikasi yang dilakukan antara keduanya yang 

dianggap masih memiliki keterkaitan dengan kerabat yang ditinggalkan. 

Bagi masyarakat sendiri menjalankan tradisi ini adalah sebagai bentuk 

penghormatan dan mewarisi tradisi ini adalah sebagai bentuk 

penghormatan dan mewarisi tradisi yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Hal ini menarik untuk diteliti oleh karena itu penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dina Geblag mempunyai makna bagi masyarakat 

Dusun Toyogiri Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yakni sebagai 
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ritual yang tidak bisa ditinggalkan karena melekat dengan kepercayaan 

tradisional yang bersinkritisme dengan Islam. 

Yang membedakan penelitian Makna “Dino Geblag” Dalam 

Kepercayaan Masyarakat Jawa Dusun Toyogiri Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang penelitian ini adalah pokok kajiannya yaitu 

menguraikan tentang komunitas Buddha Dharma yang menganut ajaran 

agama Buddha yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda 

dengan komunitas agama Buddha lainnya yang sudah bersinkritisme 

dengan budaya Jawa, bahkan budaya Jawanya sangat kuat yang nampak 

pada kehidupan sehari-hari misalnya kegiatan Gugur Gunung atau yang 

dikenal dengan sebutan Gotong royong. 
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F. Kerangka berpikir 
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