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BAB IV

PENDIDIKAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI

SALUNGLUNG SABAYANTAKA

I. Pengantar

Keluarga merupakan basis utama bagi anak untuk mengalami pertumbuhan dan

perkembangan. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang tidak pernah melupakan

tanggung jawabnya sebagai agen sosialisasi bagi anak. Keluarga menjadi tempat

meneruskan nilai-nilai luhur yang dimiliki dan dihidupi oleh anggota keluarga secara

turun-temurun. Peranan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam membentuk

karakter individu-invidu sangat penting. Pembentukkan karakter individu dalam

keluarga merupakan sebuah bentuk pendidikan yang harus dilakukan oleh keluarga.

Oleh karena keluarga adalah sebuah lembaga sosial yang menjadi titik sentral bagi

perkembangan individu yang nantinya akan menjadi bagian dari kelompok yang lebih

besar yaitu masyarakat.

Keluarga juga menjadi basis untuk membangun benteng kekuatan moral bagi

individu dalam menghadapi kenyataan sosial dalam lingkungan masyarakat. Interaksi

antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam keluarga menjadi dasar

interaksi individu tersebut di dalam masyarakat. Pendidikan karakter yang baik dan

mumpuni bagi individu niscaya menjadikan individu dapat menjalani proses sosialisasi

dalam masyarakat.

Pendidikan karakter menjadi hal pertama yang patut diajarkan kepada anak-anak.

Keluarga menjadi wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan segala
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sesuatu pada anak, serta mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat

menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Masa kanak-kanak atau masa usia

dini memegang peranan penting dalam rangka menanamkan sikap, tata tertib, sopan

santun, bahkan juga perilaku beragama dan menuntut ilmu. Tetapi makna utama dari

penanaman itu sendiri harus menjadi lebih berarti, menjadi lebih matang dalam

kaitannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan.

Anak akan bertumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya

jika terpenuhi segala yang dibutuhkan dalam masa perkembangannya. Karena itu

pendidikan menjadi cara untuk mewujudkan harapan lingkungan terhadap anak,

memenuhi tujuan pendidikan yakni kecerdasan dan berperilaku baik. Pendidikan yang

baik dan positif pada dasarnya terjadi secara alamiah. Secara naluriah, makhluk hidup

berusaha menjadikan keturunannya lebih sempurna. Naluri alamiah ini kemudian

membudaya dalam hidup bersama pada kelompok masyarakat, dipelihara,

dipraktekkan, dan diwariskan kepada generasi penerus sehingga menjadi sebuah

kearifan lokal pada masyarakat tersebut.

Implementasi kearifan lokal yang di miliki oleh kelompok-kelompok masyarakat

yang ada berwujud dalam bentuk yang beragam. Karya sastra, seni, dan filosofi-filosofi

hidup memainkan peranan penting dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang

ada. Hal ini juga yang terjadi dalam kelompok masyarakat di Bali yang memiliki

kekayaan budaya dan keragaman kearifan lokal yang mengikat masyakarat secara

kultural. Kearifan lokal berfungsi  untuk mengikat emosi wilayah tertentu dan bersama-

sama dapat menimbulkan stabilitas hidup pada anggota-anggota dalam kelompok

wilayah itu.

Salunglung sabayantaka adalah salah satu kearifan lokal Bali yang mengikat

secara kultural orang Bali, dimanapun mereka berada. Perasaan senasib,
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sepenanggungan sebagaimana pemahaman orang Bali terhadap falsafah ini membuat

mereka terikat secara emosi satu dengan lain, dan berusaha tetap menjaga ikatan

persaudaraan diantara orang Bali. Upaya mempertahankan pemahaman dan praktek

terhadap falsafah salunglung sabayantaka ditempuh salah satunya melalui cara

mendidik anak dalam masyarakat Bali yang berpedoman pada falsafah ini.

Fokus Bab ini adalah bagaimana menghubungkan pemahaman orang Bali

terhadap falsafah salunglung sabayantaka sebagai salah satu kekayaan kearifan lokal

Bali dengan upaya mempertahankan keberadaan falsafah ini dalam kehidupan sehari-

hari orang Bali ditengah situasi masyarakat Bali yang sedang dilanda oleh perubahan

sosial melalui gelombang modernisasi, globalisasi yang mengarahkan kepada sikap

hidup individualistis. Karena itu pemaparan pada bab ini akan dimulai dengan upaya

mengetahui model pendidikan dalam kehidupan orang Bali, khususnya dalam agama

Bali (Hindu) sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh orang Bali. Pemaparan

akan dilanjutkan dengan analisa terhadap falsafah salunglung sabayantaka sebagai

dasar interaksi sosial dan pendidikan anak dalam kehidupan orang Bali, dan bagaimana

mempertahankan kearifan lokal ini dari gempuran arus modernisasi dan globalisasi.

II. Pendidikan Dalam Agama Hindu

Budaya Hindu Bali mengajarkan berbagai kebenaran, disamping nilai-nilai luhur

kehidupan. Karena itu menjadi sebuah hal yang amat penting jika para orang tua Bali

memiliki kesadaran yang tinggi untuk memberikan kesempatan yang luas kepada anak-

anak mereka untuk dapat belajar atau mencari pengetahuan yang setinggi-tingginya.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tentu harus dibarengi dengan tindakan

mendukung anak dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan yang akan menjadi modal

hidup anak di kemudian hari. Sekalipun demikian harus diakui bahwa model

pendidikan orang Hindu Bali telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.
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Pemahaman memperoleh pendidikan dalam agama Hindu Bali telah berubah dari model

pendidikan “pertapaan” menjadi pendidikan dalam format yang lebih modern yakni di

bangku sekolah. Upaya memperoleh pengetahuan tidak lagi dilakukan dengan bertapa,

menyepi di gunung-gunung, atau di goa-goa, seperti penuturan dalam mitos orang Bali.

Bertapa di tempat-tempat itu dalam era modern dimaknai sebagai simbol untuk meraih

pendidikan tinggi di sekolah-sekolah formal saat ini.

Bagaimana Hindu Bali memaknai pendidikan? Pendapat Ki Hadjar Dewantara

bahwa pendidikan sesungguhnya terbagi dalam dua bagian yakni mengajar dan

mendidik rupanya telah dipahami dengan benar oleh orang Bali, karena hal tersebut

merupakan bagian dari pemahaman pendidikan dalam agama Bali. Mengajar dipahami

sebagai sebuah proses mentransfer pengetahuan dari seorang guru kepada murid, atau

orang tua kepada anaknya; sementara mendidik dipahami lebih dari pada sekedar

mentransfer pengetahuan. Mendidik adalah sebuah proses mengajar yang bertujuan

untuk terjadinya sebuah transformasi/perubahan. Transformasi yang dimaksudkan di

sini, tidak saja merubah seorang murid atau anak dari bodoh menjadi pintar secara

akademis intelektual, dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi lebih dari itu, transformasi

yang dimaksudkan adalah terjadinya perubahan perilaku dan karakter dari murid/anak

yang dididik.

Memang tidak mudah untuk mewujudkan hal ini, karena itu dalam pemahaman

agama Bali, sebagai contoh ketika orang tua Bali mengharapkan anak-anak mereka

rajin membaca, maka orang tua sendiri harus suka membaca buku. Mereka harus lebih

sering membeli buku dan menghadiahkan kepada anak-anak mereka pada saat-saat

tertentu. Anak-anak mereka tidak akan mengkonsumsi minuman beralkohol, jika di

rumah mereka tidak tersedia minuman beralkohol, anak-anak tidak akan menjadi
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pecandu nikotin, jika dalam rumah mereka tidak tersedia rokok yang mengandung

nikotin dan mereka tidak melihat orang tua mengisap rokok.

Umat Hindu Bali sangat menghargai seni dan keindahan. Kedua hal ini telah

menyatu dalam jiwa raga hidup orang Bali. karena itu Budaya Bali (Hindu), dalam

mengajarkan kebenaran atau nilai-nilai luhur kehidupan, termasuk dalam mendidik

anak-anak atau generasi penerus, hampir seluruhnya dilakukan melalui ritual

keagamaan dan budaya, tidak dalam bentuk verbal. Alasan untuk hal ini adalah ritual

memang lebih mudah diingat dibandingkan dengan pesan-pesan verbal. Karena dalam

ritual ada keindahan, ada unsur seni yang dominan. Karena itu pendidikan melalui ritual

menjadi hal yang tidak terelakkan tetapi juga tidak tergantikan dalam kehidupan orang

Bali saat ini. Ritual yang dilakukan dengan memasukkan unsur keindahan dan seni

menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan atau makna atau spirit

atau nilai-nilai luhur yang harus diajarkan kepada umat, kepada anak-anak dalam

keluarga, dan yang harus dikaitkan langsung dengan sikap dan perilaku baik dalam

kehidupan keseharian orang Bali.

Dengan demikian, penulis menganalisa bahwa pemahaman agama Bali terhadap

pendidikan tidak saja dipahami sekedar sebagai transfer pengetahuan semata, tetapi

lebih dari itu pendidikan dimaknai sebagai sebuah tindakan transformatif. Proses

memindahkan ilmu dan pengetahuan dari guru/orang tua kepada murid/anak harus

disertai pula dengan memindahkan nilai-nilai, moral, dan karakter. Pendidikan pada

dasarnya adalah –meminjam istilah dari Peter Berger– sebuah “proses internalisasi

nilai-nilai baik” pada anak didik, yang kelak tercermin pada perilaku keseharian anak

didik. Untuk mencapai sebuah perubahan maka sudah tentu yang pertama-tama harus

dipersiapkan adalah bukan anak didik, melainkan guru/orang tua. Kepribadian,

karakter, keteladanan, dan kepemimpinan guru/orang tua sangat menentukan
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keberhasilan sebuah proses pendidikan. Dalam proses pendidikan adalah sebuah ironi

jika kepribadian, karakter, dan keteladanan guru/orang tua “jelek” lalu menghasilkan

murid dengan kepribadian yang “baik”, atau sebaliknya guru dengan kepribadiian baik

menghasilkan murid dengan kepribadian yang jelek.

Walau demikian memang perlu diperhatikan juga bahwa dalam proses pendidikan

yang transformatif tidak hanya melibatkan dua pihak yakni pendidik dan anak didik

saja, pihak-pihak yang lain turut memberikan kontribusi –negatif dan positif– dalam

proses ini. Keberhasilan mentransformasi perilaku anak didik juga ditunjang dengan

kemauan/tekad yang tinggi dari guru/murid untuk mencapai tujuan bersama yakni

perubahan. Lemahnya semangat salah satu pihak akan berpengaruh pada hasil yang

akan dicapai. Karena itu upaya melakukan transformasi perilaku melalui pendidikan

tidak terjadi pada satu waktu dan kondisi saja, tetapi merupakan sebuah proses yang

berkelanjutan yang tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu.

Guru/orang tua menjadi pilar utama dalam menciptakan bangunan karakter yang

diinginkan, sementara anggota keluarga lain dan lingkungan masyarakat yang lebih

besar/luas menjadi pilar penyangga untuk membuat bangunan karakter itu kokoh.

Guru/orang tua menjadi peletak dasar bagi bangunan karakter anak yang dikonstruksi

dengan berbagai pengalaman-pengalaman hidup dan perjumpaan dengan hal-hal baru

yang dapat memperkaya dan memperkokoh bangunan karakter anak, sehingga

menghasilkan anak dengan kepribadian yang baik, karakter yang terpuji dan memiliki

moral yang tinggi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa proses

pendidikan yang transformatif telah berhasil dilakukan.
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III. Salunglung Sabayantaka Sebagai Dasar Interaksi Sosial Dan Pendidikan

Anak

Sebagaimana pemaparan dalam Bab sebelumnya, bahwa falsafah salunglung

sabayantaka adalah salah satu dari sekian banyak falsafah hidup orang Bali yang

menjadi pedoman dalam kehidupan bersama sebagai komunitas. Falsafah ini menjadi

satu kearifan lokal yang bersumber dari pemahaman leluhur orang Bali tentang makna

hidup bersama sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hasil penelitian penulis di desa

Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng – Bali, atas pertanyaan penelitian

bagaimana pemahaman orang Bali tentang falsafah salunglung sabayantaka,

menyatakan bahwa pada awalnya pengetahuan tentang falsafah salunglung

sabayantaka, hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dalam tatanan struktur

sosial kehidupan orang Bali. Tidak semua orang Bali mengetahui ungkapan ini.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan berjalannya

waktu, maka ungkapan falsafah ini menjadi sebuah ungkapan yang sering didengar dan

digunakan dalam percakapan sehari-hari di kalangan masyarakat Bali. Perkembangan

tersebut terutama dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat ketika

diberi kesempatan untuk menyampaikan petuah-petuah atau nasehat-nasehat dalam

kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya. Pada akhirnya, sekarang ini, ungkapan

salunglung sabayantaka telah menjadi ungkapan yang dikenal luas dalam hidup

keseharian orang Bali.

Dari pengakuan para informan yang penulis wawancarai, tidak semua orang Bali

sekarang mengetahui dengan pasti arti ungkapan tersebut. Pengetahuan orang Bali

tentang arti ungkapan salunglung sabayantaka hanya sebatas pengetahuan umum dan

bukan secara etimologi. Orang Bali memaknai salunglung sabayantaka dalam

ungkapan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Salunglung sabayantaka
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dipahami sebagai musyawarah mufakat, perasaan senasib sepenanggungan,

kekeluargaan, dan gotong-royong, pada intinya ungkapan ini dipraktekkan sebagai

bentuk kepeduliaan sosial kepada sesama orang Bali.

Perbedaan pengertian tentang falsafah salunglung sabayantaka, juga nampak

dalam hasil-hasil wawancara terhadap informan yang lain. Ada yang mengatakan

ungkapan tersebut artinya hidup bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan yang

tidak sanggup dilakukan oleh perseorangan, saling pengertian dalam arti memahami,

mengerti dan ikut merasakan kesenangan ataupun kesedihan, kesakitan ataupun

kesembuhan yang dialami oleh saudara, tetangga, atau krama banjar dan desa. Ada

juga yang mengatakan ungkapan ini memiliki arti rasa persaudaraan yang kuat dan

gotong-royong yang tinggi, terutama diwujudkan ketika krama banjar atau desa

memiliki “kerja”, seperti pernikahan atau kematian, dengan sendirinya warga akan

bersama-sama ngayah, sebagaimana terungkapkan dalam wawancara dengan Bapak

Kadek Suarsana pada bab sebelumnya.

Sementara informan yang lain mengatakan ungkapan ini berarti berpegang teguh

kepada suatu kepercayaan atau janji secara terus menerus, tidak tergoyahkan, dan

karena itu harus diteruskan kepada generasi setelahnya. Berpegang teguh kepada

kepercayaan yang dimaksudkan diantaranya berkaitan dengan keyakinan (iman).

Artinya keyakinan yang sudah dijadikan sebagai pegangan hidup harus diteruskan

kepada generasi selanjutnya, dalam hal ini agama termasuk. Pendapat lain mengatakan,

ungkapan ini diartikan sebagai upaya bersama membuat suatu perjanjian dengan

maksud mewujudkan kekentalan satu hubungan. Upaya bersama itu lebih nampak nyata

ketika sesama manusia yang mempunyai persoalan/permasalahan, maka persoalan itu

akan ditanggung bersama, meminjam peribahasa: berat sama dipikul, ringan sama
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dijinjing, itulah wujud tolong menolong, saling mengasihi tanpa melihat latar belakang

keluarga, pendidikan, status sosial, pekerjaan, dan agama.

Secara etimologi ungkapan salunglung sabayantaka berarti sebaik-baiknya atau

sebahaya-bahayanya, namun orang Bali memperluas pengertian tersebut dari sekedar

pemahaman yang sempit akan kata baik dan bahaya. Orang Bali memahami kehidupan

manusia akan selalu berhadapan dengan keadaan atau situasi baik-buruk, susah-senang,

suka-duka, siang-malam. Ini menjadi sebuah dualitas dalam kehidupan yang dikenal

dalam istilah rwobhinedo. Karena itu penulis berpendapat bahwa yang dimaksudkan

oleh informan tentang arti ungkapan salunglung sabayantaka sebagaimana hasil

wawancara, bukan arti dari ungkapan tersebut melainkan pemahaman ulang mereka

atau penafsiran mereka terhadap ungkapan ini. Sebab ungkapan tersebut merupakan

sebuah tradisi lisan yang diteruskan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-

anak mereka dari generasi ke generasi.

Pemahaman bahwa di dalam diri manusia terkandung nilai-nilai luhur

kemanusiaan yang membuat manusia memiliki perasaan simpati bahkan empati dengan

sesama manusia yang lain menjadi dasar penerapan falsafah salunglung sabayantaka

dalam kehidupan masyarakat Bali. Mebela satya mukianing dharma (Perjuangan

membela kebenaran) yang kemudian diturunkan dalam kehidupan orang Bali sebagai

salunglung sabayantaka, menjadi dasar berpijak bagi orang Bali untuk membangun

suatu interaksi sosial dengan sesama manusia baik dalam lingkungan terkecil dalam

keluarga, maupun dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas, dalam hal ini yang

dimaksudkan adalah masyarakat. Perjuangan membela kebenaran bagi masyarakat Bali

saat ini lebih menekankan pada kohesi sosial yang terjadi setiap hari dalam hubungan

dengan sesama dan alam semesta.
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Dengan perpedoman pada pengertian dan pemahaman para informan akan makna

falsafah salunglung sabayantaka, maka penulis berpendapat bahwa pengertian falsafah

salunglung sabayantak pada masyarakat Bali secara etimologi hanya diketahui oleh

orang-orang Bali pada kelompok-kelompok yang terbatas. Merujuk pada pengakuan

informan, kelompok terbatas yang dimaksudkan adalah kelompok kasta Brahmana dan

Ksatria dalam tatanan strata sosial orang Bali. Masyarakat Bali pada umumnya tidak

mengetahui arti falsafah ini secara etimologi. Pengetahuan orang Bali tentang makna

falsafah ini didapatkan melalui oral tradition dari orang tua kepada anak-anak, dari

tokoh masyarakat dan tokoh adat kepada warganya. Karena itu perbedaan pengertian

falsafah ini adalah sebuah keniscayaan.

Pemahaman makna falsafah salunglung sabayantaka yang berbeda ini di satu

pihak menunjukkan kekayaan makna terhadap falsafah ini dan pada gilirannya dapat

memperkaya pola/bentuk interaksi sosial antar keluarga dan masyarakat Bali, tetapi

dipihak lain, perbedaan pemahaman atas makna falsafah ini juga lambat laun jika tidak

diakomodir dengan baik akan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya disinteraksi.

Hal ini menjadi sebuah keniscayaan manakala perbedaan pemahaman akan falsafah ini

mencapai tingkat situasi di mana kebenaran absolut dari satu kelompok berusaha

mendominasi kebenaran pemahaman dari kelompok lain. Akibatnya, pemahaman

terhadap falsafah ini akan menjadi semakin kabur bahkan terjadi pergeseran makna

yang jauh dari arti sebenarnya.

Tanda-tanda akan terjadinya pergeseran pemahaman arti falsafah yang

sebenarnya penulis temukan dalam penelitian ini, terutama dari pengakuan beberapa

informan yang mengakui dengan jujur bahwa mereka sudah tidak lagi mengetahui arti

sebenarnya dari falsafah tersebut. Sekalipun demikian mereka memahami bahwa

falsafah tersebut ada untuk mengatur hubungan/interaksi sosial dengan sesama manusia,
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lingkungan dan Yang Ilahi secara positif, dan pemahaman akan nilai positif dalam

falsafah salunglung sabayantaka ini menjadi dasar untuk melakukan interaksi sosial

dalam kehidupan orang Bali.

III.1. Salunglung Sabayantaka Sebagai Dasar Interaksi Sosial

Menurut Simmel, setiap individu menjadi bagian dari warga masyarakat dengan

mengalami proses sosialisasi. Proses sosialisasi sangatlah beragam bentuknya, mulai

dari pertemuan biasa antara orang-orang asing di tempat umum sampai ke ikatan

persahabatan yang lama dan intim, atau hubungan keluarga. Proses sosialisasi dapat

mengubah individu atau kumpulan individu menjadi suatu masyarakat yang menjalin

hubungan saling mempengaruhi. Individu dalam masyarakat akan mengalami proses

sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang

berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Tanpa menjadi warga

masyarakat tidak mungkin individu mengalami proses interaksi antara individu dengan

kelompok.

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan lainnya

dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain sehingga terdapat

hubungan saling timbal balik. Bagi Simmel, tanpa menjadi warga masyarakat, individu

tidak mungkin mengalami proses interaksi. Masyarakat ada ketika individu berinteraksi

dengan individu lainnya. Interaksi itulah yang merupakan inti masyarakat. Jadi interaksi

yang benar menurut Simmel dilakukan secara sadar dan melalui proses berpikir untuk

kepentingan lebih jauh. Interaksi ini dimulai dari hal-hal yang paling sederhana dan

berlanjut pada tingkat yang lebih rumit. Interaksi memungkinkan adanya kehidupan

bersama, sebab dalam kehidupan bersama aktifitas interaksi seperti saling berbicara,

bekerja sama untuk mencapat tujuan bersama, persaingan, pertikaian, dan lain

sebagainya terjadi. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar dari
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proses sosial sekaligus menjadi kunci dari semua kehidupan sosial. Keinginan untuk

melakukan kontak/hubungan dengan individu lain pada umumnya didasari oleh adanya

imbalan sosial yang di peroleh individu ketika berhubungan dengan individu lainnya.

Georg Simmel, menyebut tiga tipe interaksi sosial yaitu:

1. Antara individu dengan individu, atau orang-perorangan. Interaksi seperti ini

biasanya terjadi dalam keluarga, interaksi sosial ini terjadi apabila seorang

anak mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian

terjadi melalui sosialisasi.

2. Antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi misalnya ketika

individu merasa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma

dalam masyarakat atau sebaliknya ketika individu merasa norma-norma dalam

masyarakat dipaksakan kepada individu untuk dilakukan.

3. Antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini terjadi diantara dua

kelompok atau lebih yang melakukan kerja sama karena mempunyai

kepentingan bersama yang ingin diwujudkan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa teori yang

dikemukakan oleh Georg Simmel menguatkan praktek/bentuk interaksi sosial yang

dilakukan oleh orang Bali dengan berpedoman pada falsafah salunglung sabayantaka.

Orang Bali menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau

patriakal akan tetapi orang Bali juga memiliki sistem kekerabatan lain secara sosial

keagamaan yakni berdasarkan dadia/kelompok kekerabatan berdasarkan asal usul

clan/keluarga/marga yang membuat/membentuk tempat ibadah sendiri. Pemimpin

dadia tidak hanya bertugas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan yang harus

dilakukan tetapi lebih dari itu mengajak seluruh dadia melanjutkan/merawat tradisi
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leluhur supaya tidak berubah atau terancam punah. Dengan demikian penerapan

kearifan lokal juga terjadi dalam sistem kekerabatan seperti ini.

Bentuk interaski sosial yang dikemukan oleh Simmel rupanya telah menjadi

bagian dari bentuk interaksi sosial dalam kehidupan orang Bali. Bentuk interaksi sosial

yang dilakukan oleh masyarakat Bali sangat nampak dalam perhatian dan kepedulian

kepada sesama orang Bali dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang

kehidupan suka-duka, bidang keagamaan, pendidikan, dan keluarga sebagaimana hasil

penelitian dalam bab sebelumnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut terjadi baik

antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok.

Pemahaman bahwa bahwa hidup bersama harus saling tolong-menolong, mencari

jalan keluar terhadap suatu persoalan melalui musywarah mufakat, merasa senasib

sepenanggungan dengan sesama manusia yang lain memungkinkan orang bali untuk

melakukan kontak sosial dan komunikasi sebagai syarat terjadinya interaksi sosial.

Pemahaman akan berharganya manusia menjadikan orang Bali melihat kekurangan

yang dimilikinya sebagai sebuah peluang untuk diperlengkapi/ditutupi oleh kelebihan

orang lain, sebaliknya kelebihan yang dimilikinya menjadi kesempatan untuk menutupi

kelemahan yang ada pada orang lain.

Keragaman pemahaman akan falsafah salunglung sabayantaka yang

menghasilkan pola atau bentuk interaksi yang beragam ditunjukkan oleh hasil penelitian

dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat Bali di desa Galungan secara khusus.

Bidang suka-duka menjadi yang paling dominan terjadinya interaksi sosial antar

anggota masyarakat, sebab bidang suka-duka memiliki ragam bentuk dalam kehidupan

masyarakat Bali. Peristiwa suka misalnya tidak dibatasi pada hal-hal yang berkaitan

dengan perkawinan saja, tetapi juga menyangkut peristiwa-peristiwa lain sepanjang
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hidup manusia, seperti peristiwa kelahiran dan tahap-tahap kehidupan manusia Bali

yang harus melewati ritual-ritual sesuai dengan perkembangan hidup manusia.

Peristiwa suka juga selalu dikaitkan dengan interaksi masyarakat di bidang

keagamaan. Masyarakat Bali memiliki ritual-ritual keagamaan/upacara-upacara

keagamaan yang begitu kompleks. Ritual-ritual keagamaan tersebut selalu mengacu

kepada pelaksanaan Tri Hita Karana. Masyarakat Bali selalu berusaha untuk menjaga

keharmonisan hubungan dengan Yang Ilahi, keharmonisan hubungan dengan sesama

manusia, dan keharmonisan hubungan dengan alam sekitar.  Upaya membangun

hubungan yang harmonis memungkinkan interaksi itu terjadi, karena individu/orang

Bali tidak mampu menjalankan kewajiban keagamaan secara sendiri-sendiri.

Berjalannya suatu ritual/upacara keagamaan selalu ditopang oleh dukungan dari banyak

pihak yang terlibat dalam upacara tersebut, mulai dari proses persiapan sampai

berakhirnya seluruh rangkaian upacara.

Sebagaimana ragamnya bentuk interaksi sosial dalam peristiwa suka, demikian

juga dengan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam peristiwa duka pada orang Bali.

Interaksi sosial pada peristiwa duka dalam kehidupan orang Bali terjadi tidak saja pada

saat terjadinya kematian seorang Bali dalam suatu kelompok masyarakat, tetapi

interaksi tersebut akan terus berlanjut pada serangkaian upacara keagamaan yang

berkaitan dengan kematian. Rangkaian upacara kematian pada orang Bali tidak hanya

terjadi pada saat peristiwa kematian terjadi, tetapi ada serangkaian upacara lain yang

akan dilakukan setelah penguburan atau pembakaran jenasah dilaksanakan. Rangkaian

upacara keagamaan dalam peristiwa suka dan duka membuat interaksi sosial

masyarakat Bali tetap terjaga secara intens sebagai perwujudan pelaksanaan falsafah

salunglung sabayantaka.
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III.2. Salunglung Sabayantaka Sebagai Dasar Pendidikan Anak

Berpedoman pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang

cocok untuk warga pribumi di era kolonial Belanda yang melihat metode pendidikan

yang tepat dengan karakter dan budaya orang Indonesia adalah tidak memakai syarat

paksaan, Ki Hadjar Dewantara lalu mencetuskan teori pendidikan yang dikenal dengan

istilah trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa,

dan Tut Wuri Handayani.

Trilogi pendidikan ini dapat diartikan secara sederhana dalam penjelasan bahwa,

seorang pendidik memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak kecil terhadap orang

yang dididik. Pendidik harus mengetahui dengan pasti pada saat mana dia harus

memberikan teladan yang pantas untuk diikuti oleh mereka yang dididik. Pendidik

harus paham pada saat mana dia harus memberikan semangat dengan berada di tengah-

tengah mereka yang dididik untuk memberi spirit sehingga peserta didik menjadi lebih

termotivasi mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pendidik juga harus mengetahui

bilamana ia harus memberikan dorongan dari belakang sehingga mereka yang dididik

yang semakin memacu dirinya dalam mencapai keberhasilan pendidikan.

Syarat tanpa paksaan Ki Hadjar Dewantara menekankan para pendidik untuk

mampu memberikan contoh yang baik dan benar sesuai dengan norma dan aturan yang

berlaku dalam dunia pendidikan formal dan informal. Syarat itu juga mengharuskan

adanya pembiasaan atau upaya melakukan sebuah latihan terus-menerus yang konstan

dari teladan yang sudah diberikan. Pembiasaan mengandung unsur pengajaran,

sehingga mereka yang dididik akan selalu mengingat apa yang diajarkan dan

menjadikannya sebagai sebuah pengetahuan yang baik.

Syarat tanpa paksaan oleh Ki Hadjar Dewantara tidak menafikkan unsur perintah,

sebab tanpa sebuah perintah maka suatu pekerjaan mustahil dapat diselesaikan. Perintah
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mengandaikan sebuah petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti oleh peserta didik demi

kebehasilan mereka memperoleh pengetahuan. Perintah kemudian mewujud dalam

tindakan atau laku peserta didik. Tindakan peserta didik menjelaskan kepatuhan

terhadap petunjuk yang diberikan dan menjadi salah satu indikator peserta didik

menerima dengan baik pengajaran yang diberikan. Syarat tanpa paksaan oleh Ki Hadjar

Dewantara kemudian dapat membuat peserta didik memiliki pengalaman yang unik

secara lahir dan batin. Pengalaman akan menjadi guru yang baik dalam mewujudkan

tujuan pendidikan.

Willian Goode mengatakan bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai siswa

dalam pendidikannya sesungguhnya tidak hanya memperlihatkan mutu dari institusi

pendidikan saja, tetapi juga memperlihatkan keberhasilan keluarga dalam memberikan

anak-anak mereka persiapan yang baik untuk pendidikan yang dijalani, ini berarti peran

serta keluarga menjadi amat vital dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak baik

formal maupun informal. Lingkungan keluarga menjadi sentral pendidikan bagi anggota

keluarga, karena kehidupan keluarga selalu mempengaruhi proses perkembangan

perilaku anggota keluarga. Orang tua menjadi guru pertama bagi anak-anak mereka.

Bertolak dari pemaparan Goode di atas maka fungsi pendidikan dalam keluarga

menjadi kunci keberhasilan anak, sebab dari dalam keluargalah anak mulai belajar

berbagai macam hal, seperti norma, nilai, akhlak, keyakinan, dan pengetahuan lainnya

yang dibutuhkan. Setiap tutur kata, perilaku, kebiasaan yang ada dalam keluarga

menjadi sumber pengetahuan utama bagi anak untuk belajar mengenai lingkungan di

luar dirinya.

Pendidikan dalam keluarga selalu didasarkan pada upaya orang tua untuk

membentuk karakter, kepribadian dan kecerdasan emosional anak. Dalam hal ini,

keluarga menjalankan fungsi pendidikan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan,
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keterampilan, dan keahlian lainnya yang akan digunakan ketika anak-anak mereka

menjadi dewasa dalam rangka mewujudkan cita-cita hidup sejahtera. Untuk dapat

menjalankan fungsi tersebut secara maksimal, orang tua harus memiliki kualitas diri

yang memadai, sehingga anak-anak akan berkembang sesuai dengan harapan. Artinya

orang tua harus memahami hakikat dan peran mereka sebagai orang tua dalam

membesarkan anak, membekali diri dengan ilmu tentang pola pengasuhan yang tepat,

pengetahuan tentang pendidikan yang dijalani anak, dan ilmu tentang perkembangan

anak, sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu bentuk pola pendidikan terutama

dalam pembentukan kepribadian anak.

Hasil penelitian penulis mengungkap kenyataan bahwa pendidikan terhadap anak

dalam keluarga orang Bali juga didasarkan pada falsafah hidup orang Bali salunglung

sabayantaka, terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter anak. Sebagaimana

yang terjadi pada kebanyakan masyarakat tradisional pada umumnya, keluarga-keluarga

orang Bali di desa Galungan juga masih memegang teguh pemahaman bahwa anak akan

menjadikan kedua orang tuanya sebagai satu-satunya guru atau sumber ilmu

pengetahuan. Karena di dalam ajaran agama Bali, orang tua disebut sebagai Guru

Rupaka, guru yang melahirkan anak-anak. Tanggung jawab orang tua sebagai guru

adalah tidak saja melahirkan anak-anak secara biologis semata, tetapi juga membekali

anak-anak mereka dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Anak

belajar berbagai keterampilan hidup dari kedua orang tuanya. Mereka berlajar dari apa

yang orang tua lakukan, mereka meniru, mencontoh, dan mempraktekkan apa yang

mereka lihat, dengar, dan rasakan sebagaimana dilakukan orang tua mereka.

Selain itu, proses pendidikan anak dalam keluarga yang berdasarkan falsafah

salunglung sabayantaka tidak saja menyangkut keterampilan bertahan hidup, tetapi

juga keterampilan lain yang memungkinkan diajarkan di dalam keluarga oleh orang tua,



137

seperti diungkapkan oleh informan pada bab sebelumnya bahwa keterampilan lain yang

dapat diajarkan dalam keluarga adalah kesenian. Seni telah menjadi bagian hidup orang

Bali bahkan bagi orang Bali hidup adalah sebuah kesenian. Pendidikan seni kepada

anak tidak saja diperoleh dalam pengajaran formal di sekolah tetapi juga dapat

diajarkan di rumah oleh orang tua. Bentuk-bentuk kesenian yang dapat diajarkan

kepada anak-anak di rumah diantaranya tarian, kelompok pemusik tradisional,

pewayangan, dan jenis kesenian lainnya yang selalu memiliki makna pengajaran

tentang nilai-nilai kehidupan. Berkesenian adalah salah satu bentuk pendidikan kepada

anak berdasar falsafah salunglung sabayantaka.

Penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam keluarga juga menjadi dasar

bagi anak untuk menerapkannya dalam bidang kehidupan yang lain. Misalnya dalam

bidang keagamaan, sikap toleransi, saling menghargai perbedaan keyakian dan cara

mengekspresikan keyakinan yang berbeda, sikap memberikan pertolongan tanpa

membedakan agama, dan keterlibatan dalam bentuk kerja sama untuk mensukseskan

kegiatan upacara keagamaan dari sesama yang berbeda keyakian telah diajarkan oleh

orang tua kepada anak-anak mereka. Anak-anak sejak kecil sudah diperkenalkan

dengan perbedaan yang ada dan bagaimana bersikap terhadap perbedaan itu lewat

contoh yang diberikan oleh orang tua. Orang tua tidak saja memberikan nasehat dan

petunjuk kepada anak-anak mereka tetapi orang tua juga terlibat dalam pendampingan

langsung kepada anak-anak mereka.

Pendidikan karakter lainnya yang diajarkan kepada anak-anak terkait dengan

falsafah salunglung sabayantaka dari orang tua kepada anak adalah kepedulian kepada

sesama yang menderita. Contoh yang diungkapkan dalam hasil penelitian pada bab

sebelumnya adalah ketika ada kerabat yang sakit, maka orang tua mengajak anak untuk

mengunjungi kerabat yang sakit sebagai bentuk perhatian sambil membawa “buah
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tangan”. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan sikap peduli kepada

penderitaan atau kesusahan orang lain dan melakukan apa yang dapat dilakukan untuk

meringankan penderitaan sesama. Penekanan pada mengunjungi kerabat yang sakit

bukan terletak pada “buah tangan” yang dibawa, melainkan pada sikap peduli kepada

sesama yang menderita.

Pendidikan karakter yang juga diterapkan oleh orang tua Bali di desa Galungan

dalam memberikan teladan kepada anak-anak mereka adalah keterlibatan para orang tua

dalam kegiatan-kegiatan sosial yang juga mengikutsertakan anak-anak mereka seperti

dalam kegiatan gotong-royong/ngayah, mebat, sekaha gong, sekaha tari, sekaha teruna,

dengan tujuan agar mereka dapat juga menjalin kekerabatan dan persaudaran antar satu

dengan yang lain.

Di samping pendidikan karakter yang didapatkan anak dalam keluarga, anak juga

mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan dari lembaga pendidikan formal seperti

sekolah. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai lingkungan sekolah adalah di

sekolah terjadi aktivitas pendidikan yang meliputi pemberian ilmu pengetahuan,

pengajaran atau pembekalan keterampilan, dan penyediaan sarana/fasilitas dalam

rangka pengembangan kemampuan, bakat dan minta anak. Pendidikan yang didapatkan

di sekolah merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pendidikan dan pengajaran

yang diperoleh anak dalam keluarga, sehingga anak tidak hanya memiliki kepribadian

dan karakter yang kuat tetapi juga memiliki kecerdasan intelektual atau akademik yang

tinggi.

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai penerapan falsafah

salunglung sabayantaka dalam bidang pendidikan formal di sekolah, terungkapkan

bahwa khususnya di desa Galungan pendidikan karakter dalam rangka penerapan

falsafah salunglung sabayantaka terhadap anak dimasukkan dalam pelajaran bahasa
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Bali, agama Hindu, dan Budi Pekerti. Pengakuan I Ketut Sukriya, kepala sekolah SD 1

Galungan kepada penulis bahwa penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam

pendidikan anak di sekolah memang sudah dimaksukkan ke dalam kurikulum

pendidikan dasar, namun demikian sesungguhnya belum dapat dikatakan maksimal,

oleh karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Keterbatasan tersebut misalnya, jam

pelajaran Agama Hindu dan bahasa Bali di kelas yang masih sangat terbatas yakni

hanya dua jam pelajaran setiap minggu membuat upaya untuk menanamkan nilai-nilai

moral dan pendalaman akan budaya Bali tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Ketidakmaksimalan penerapan nilai-nilai moral dan budaya yang baik kepada

generasi penerus menjadi sebuah kekwatiran tersendiri bagi pemerhati budaya Bali

seperti I Made Renda yang juga adalah salah seorang informan. Keterbatasan jam

pelajaran agama Hindu dan pelajaran bahasa Bali di sekolah-sekolah formal menjadikan

anak-anak Bali rentan terhadap kehilangan jati diri sebagai orang Bali. Pengaruh

globalisasi khususnya dalam bidang pariwisata mengharuskan budaya Bali

menyesuaikan diri dengan budaya luar Bali yang memiliki perbedaan yang cukup

signifikan. Salah satu diantaranya adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa

percakapan sehari-hari yang tidak terelakkan, bahkan menjadi salah satu mata pelajaran

penting di sekolah-sekolah formal  di Bali. Bagi Renda, hal ini bisa berdampak positif,

karena anak-anak Bali sedari kecil telah diperkenalkan dengan bahasa Internasional

yang akan mempermudah komunikasi dengan orang luar negeri yang berada di Bali.

Namun hal ini juga bisa berdampak negatif bagi eksistensi bahasa Bali sebagai bahasa

“ibu”/bahasa percakapan sehari-hari orang Bali di samping bahasa Indonesia.

Mengacu kepada keprihatinan Ki Hadjar Dewantara terhadap kesempatan

memperoleh pendidikan formal terhadap seluruh anak pribumi pada masa pemerintah

kolinial Belanda, penulis melihat bahwa dalam kehidupan masyarakat Bali khususnya,
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termasuk di desa Galungan yang tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman

yang ada, telah terjadi semacam kolonialisme dalam bentuk yang baru tidak saja

terhadap bahasa Bali tetapi juga terhadap budaya Bali oleh bahasa dan budaya luar Bali.

Kedudukan bahasa Bali sebagai bahasa percakapan sehari-hari oleh orang Bali perlahan

namun pasti mulai digeser oleh eksistensi bahasa asing, bahasa Inggris Khususnya,

dalam setiap bentuk percakapan orang Bali.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa, bahasa Inggris telah menjadi bahasa

percakapan internasional yang digunakan oleh hampir seluruh manusia di planet ini.

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan sehari-hari tidak saja terjadi

dalam bidang pariwisata di Bali, tetapi juga merambah ke sekolah-sekolah formal di

Bali. Beberapa sekolah berbasis internasional yang ada di Bali mewajibkan para

siswanya untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan di sekolah

menggantikan bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Fenomena seperti ini juga terjadi di

desa Galungan yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kota, namun anak-anak

usia sekolah dasar dalam percakapan mereka di sekolah telah menerapkan penggunaan

bahasa Inggris di sela-sela percakapan mereka.

Dengan melihat fenomena yang berkembang seperti paparan di atas, penulis

berasumsi bahwa, jika masyarakat Bali, terutama keluarga-keluarga dan lembaga

pendidikan tidak melihatnya sebagai sebuah “ancaman” yang dapat berakibat orang

Bali kehilangan identitas dan jati dirinya dengan kekayaan budaya yang dimilikinya,

maka bukan tidak mungkin orang Bali akan menjadi “penikmat budaya” di negerinya

sendiri.
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IV. Mengukuhkan Eksistensi Salunglung Sabayantaka Sebagai Dasar

Pendidikan Anak

Pergeseran pemahaman falsafah salunglung sabayantaka harus diakui akibat dari

masuk dan berkembangnya pengaruh modernisasi dan globalisasi yang begitu cepat dan

kuat dalam kehidupan orang Bali. Bali sebagai salah satu pusat destinasi pariwisata

dunia, tidak hanya sekedar menjadi daerah tujuan wisata semata, tetapi juga menjadi

tempat bertemunya manusia dari berbagai tempat di belahan dunia, dengan berbagai

latar belakang karakter, dan berbagai latar belakang kebudayaan. Pertemuan-pertemuan

yang terjadi di Bali ini menyebabkan pemahaman akan falsafah hidup orang Bali

sebagai kearifan lokal mendapatkan tantangan eksistensi.

Pengaruh modernisasi dan globalisasi sebagai akibat dari kemajuan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi yang begitu pesat menyebabkan budaya Bali berada dalam

posisi dilematis. Di satu sisi, pengakuan akan keindahan dan kekayaan budaya serta

nilai-nilai adiluhung dari berbagai kearifan lokal Bali tidak perlu diragukan lagi. Bali

telah mendapatkan tempat tersendiri di mata Internasional. Kekayaan budaya Bali yang

unik dan keindahan panorama alam serta kentalnya “aura mistis” dalam tradisi-tradisi

budaya Bali yang dipertontonkan kepada wisatawan domestik dan internasional

menjadikan budaya Bali dijadikan sebagai jargon untuk mendatangkan income yang

cukup besar. Namun di sisi lain, dengan makin dikomersialisasikannya budaya Bali,

maka makna dari sebuah tradisi budaya yang ditampilkan mengalami pergeseran hanya

untuk memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen.

Pergeseran makna kearifan lokal dalam budaya Bali lalu berdampak pada aspek

kehidupan sosial budaya orang Bali. Tantangan-tantangan terhadap eksistensi kearifan

lokal Bali tidak saja dirasakan oleh orang Bali yang bersentuhan langsung dengan dunia

pariwisata, tetapi juga berdampak kepada orang Bali secara menyeluruh. Modernisasi
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dan globalisasi juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola dan perilaku

hidup orang Bali. Nilai-nilai adiluhung yang menjadi perekat kehidupan sosial orang

Bali, kini perlahan namun pasti mengalami perenggangan yang jika tidak segera

mendapat perhatian maka bukan tidak mungkin akan pudar dan menghilang. Semangat

gotong-royong yang menjiwai hubungan sosial kemasyarakatan orang Bali

mendapatkan hantaman budaya ekslusivisme dan individualisme. Nilai-nilai

spiritualitas lokal yang menjadi pedoman hubungan dengan Yang Ilahi terancam oleh

rasionalisasi yang diperkenalkan oleh modernisme dan globalisasi.

Gelombang perubahan sosial juga menghantam tatanan stratifikasi sosial

masyarakat Bali yang memiliki sistem kasta dalam struktur sosial kehidupan orang Bali.

Stratifikasi sosial masyarakat Bali yang mengagungkan kasta Brahmana sebagai

golongan tertinggi dalam struktur kehidupan masyakat Bali tradisional, perlahan

mengalami alih fungsi oleh kelompok-kelompok minoritas kapitalis yang menguasai

sektor ekonomi. Dalam kondisi yang demikian maka kehidupan masyarakat Bali

mengalami perubahan orientasi hidup. Walaupun kewajiban menjalankan ritual

keagamaan tetap dipenuhi, namun prioritas hidup orang Bali sekarang lebih mengarah

kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga demi memenuhi tuntunan zaman.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai akibat dari tuntutan hidup

modern berdampak dalam kehidupan keluarga. Pemenuhan ekonomi keluarga

mengandaikan adanya beban ganda yang harus ditanggung oleh anggota keluarga,

alhasil dalam budaya orang Bali tradisional, hanya laki-laki atau ayah yang bekerja di

luar rumah, kini dalam kehidupan orang Bali modern, semua anggota keluarga

termasuk istri dan perempuan dituntut untuk ikut memikirkan dan menanggung beban

ekonomi keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga telah bergeser dari fungsi

produksi menjadi fungsi konsumsi, segala sesuatu dinilai/diukur dengan perhitungan
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ekonomis, untung dan rugi, dan uang menjadi alat ukur utama dalam setiap tindakan

ekonomi. Akibatnya semua anggota keluarga yang dinilai masuk dalam kategori usia

produktif dituntut untuk menjadi pelaku ekonomi yang aktif dalam menghasilkan uang

demi kelangsungan hidup keluarga yang konsumtif.

Pergeseran fungsi ekonomi dalam keluarga membawa dampak yang besar

terhadap fungsi-fungsi keluarga yang lain. Diantaranya adalah fungsi pendidikan

terhadap anak dalam keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan

yang utama, dimana anak belajar dari kedua orang tuanya mengenai berbagai

pengetahuan dan keterampilan untuk bertahan hidup juga mengalami pergeseran baik

format maupun tempat. Fungsi pendidikan anak sebagian besar dialihkan ke lembaga-

lembaga pengajaran formal. Anak lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari

lembaga pendidikan dibandingkan dengan keluarga. Dari segi pergeseran format, anak

tidak lagi secara bebas belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya, tetapi

dibatasi oleh kurikulum formal yang mewajibkan anak menerima ilmu pengetahuan

yang mungkin belum tentu dibutuhkan, sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana falsafah salunglung sabayantaka

dapat menjadi dasar yang kuat bagi pendidikan anak dan bagaimana para orang tua Bali

mempertahankan falsafah ini di tengah-tengah ancaman modernisasi dan globalisasi

yang kuat pada masrayakat Bali? untuk menjawab pertanyaan ini maka penulis

merujuk kembali pada pemahaman orang Bali akan falsafah ini. Bahwa sesungguhnya

masyarakat Bali memahami falsafah ini sebagai sebuah pedoman hidup bersama demi

kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia yang tidak bisa hidup tanpa perhatian,

kepedulian dan pertolongan manusia lain disekitarnya. Dengan memahami falsafah ini

sebagai pedoman, maka orang Bali sungguh menghayati falsafah ini untuk kemudian
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diwujudnyatakan dalam tindakan-tindakan sebagaimana hasil penelitian yang

dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Bentuk penerapan falsafah salunglung sabayantaka yang dilakukan dalam

berbagai bidang kehidupan masyarakat di desa Galungan dapat dijadikan acuan untuk

menggeneralisasi pemahaman dan praktek yang serupa di seluruh wilayah Bali. Bentuk

penerapan falsafah ini seperti dalam pengakuan para informan mengindikasikan secara

tersurat bahwa apa yang dilakukan sekaligus menjadi dasar untuk mendidik anak-anak

mereka. Pendidikan yang dimaksudkan lebih kepada memberikan contoh, teladan atau

mengedepankan model pendidikan non verbal dari pada verbal dalam bentuk nasehat

dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, orang tua Bali tidak saja menstranfer ilmu

yang ketahui secara verbal tetapi juga menekankan pentingnya mentransfer

keterampilan dan pengalaman hidup.

Walau demikian, bukan berarti  proses mentrnasfer ilmu dan pengalaman hidup

dapat berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hasil penelitian yang penulis

lakukan mengungkapkan salah satu kendala untuk mencapai hasil yang maksimal dalam

mendidik anak adalah keterbatasan waktu. Beberapa informan mengatakan waktu

pembelajaran dalam pendidikan anak di sekolah terbatas, sementara dalam kehidupan di

rumah pun anak tidak mendapat pengajaran yang maksimal karena orang tua sibuk

dengan usaha mencari nafkah di luar rumah, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa

penerapan pendidikan anak berdasar falsafah salunglung sabayantaka belum secara

maksimal dipenuhi.

Orang tua Bali menyadari bahwa anak-anak mereka sudah mulai terpengaruh

dengan perubahan pola kehidupan orang Bali yang semula memegang teguh nilai sakral

budaya tetapi kini beralih mengikuti perkembangan dunia modern yang banyak

didominasi oleh kebudayaan barat. Salah satu contohnya adalah budaya bermain oleh
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anak-anak yang dilakukan secara bersama-sama di luar lingkungan rumah, kini secara

perlahan mulai tergantikan dengan bermain individual dan dilakukan di dalam rumah.

Jenis permainan pun mengalami perubahan, dari permainan tradisional yang

mengandung unsur edukasi positif, beralih ke jenis permainan modern dengan

menggunakan gadget yang justru mengandung unsur edukasi negatif.

Menyadari akan situasi tersebut, para orang tua di desa Galungan tidak menutup

diri terhadap berbagai upaya yang coba dilakukan untuk membendung arus globalisasi

yang menggerus pola/bentuk pendidikan anak-anak mereka. Upaya-upaya yang

dilakukan oleh para orang tua antara lain melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan

Darmawacana/ceramah agama yang disampaikan oleh para pandita Hindu pada setiap

upacara-upacara keagamaan Hindu yang dilakukan baik oleh perorangan maupun yang

dilakukan oleh adat. Sedangkan pada keluarga-keluarga Kristen, para orang tua

mendorong dan mendampingi anak-anak mereka untuk aktif dalam kegiatan pembinaan

iman di sekolah minggu dan remaja atau kegiatan-kegiatan sejenis yang bertujuan untuk

memberikan edukasi kepada anak.

Kegiatan lain yang menjadi upaya membendung pengaruh arus globalisasi

terhadap anak-anak yang dilakukan oleh keluarga Bali adalah dengan melibatkan anak-

anak mereka dalam sebuah pasraman1, atau kegiatan seperti Sekolah Injil Liburan

(SIL), Bible camp, retreat dan jenis kegiatan lain yang memiliki nilai edukasi terhadap

perkembangan karakter anak. Upaya mengukuhkan falsafah salunglung sabayantaka

sebagai dasar pendidikan anak dalam rangka menangkal “tsunami” perubahan sosial

akibat modernisasi dan globalisasi juga dilakukan melalui pentas seni. Sebagaimana

dipaparkan di atas bahwa seni adalah bagian hidup orang Bali. Dengan berkesenian,

1 Sebuah lembaga pendidikan khusus Hindu disamping pendidikan formal yang ditetapkan oleh
pemerintah. Perbedaan pasraman dengan sekolah adalah jika sekolah lebih mengutamakan pendidikan
nasional yang bersifat umum dan lebih luas, maka pasraman lebih khusus pada pendidikan Hindu dalam
hal pengembangan keterampilan, karakter anak, dan pelestarian kebudayaan pada jalur non formal
yang biasanya di Bali dilaksanakan di luar jam sekolah.
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orang Bali dapat menyampaikan pesan-pesan moral dibalik setiap pertunjukkan seni

yang ditampilkan, yang meliputi tarian, tembang, drama, sendratari, pewayangan, dan

lainnya. Masing-masing pertunjukkan seni di atas selalu memiliki pesan spiritual,

moral, dan etika yang mengandaikan kehidupan nyata manusia yang menyaksikkannya.

Pentas seni juga dijadikan sebagai salah satu cara mendidik anak dalam kehidupan

orang Bali.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan juga mengungkap upaya

mempertahankan kearifan lokal Bali termasuk falsafah salunglung sabyantaka, yakni

dengan mengajarkan anak untuk mencintai identitas dan bahasa Bali sebagai jati diri

mereka. Para orang tua tidak menafikkan bahwa perubahan identitas khususnya pada

pemberian nama kepada anak-anak orang Bali yang baru lahir mengikuti pemberian

nama yang “kebarat-baratan”, berbeda dengan kebiasaan pemberian nama mereka

sebelum Bali dijamah oleh modernisasi. Sebagai contoh nama beberapa informan

sangat kental dengan ciri khas dan situasi hidup orang tersebut, sebut saja Nengah

Wenten2, Nyoman Resna3, Ketut Carita4 yang masing-masing memiliki makna atau

kisah yang melatarbelakangi kelahiran mereka.

Kecintaaan kepada bahasa Bali sebagai bahasa percakapan sehari-hari juga turut

menjadi perhatian. Para informan menyatakan keprihatinan mereka terhadap generasi

muda Bali saat ini termasuk di desa Galungan yang cenderung menggantikan bahasa

Bali dengan bahasa melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan setiap hari.

Karena itu, mereka tetap berusaha untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka

bahasa Bali melalui percakapan-percakapan setiap hari dengan harapan bahwa anak-

2 Nengah menunjuk kepada posisi anak berdasarkan urutan lahir, yakni anak kedua atau keenam
yang sama dengan Made atau Kadek, sedangkan Wenten berarti ada atau hadir.

3 Nyoman menunjukkan kepada anak ketiga atau ketujuh berdasarkan urutan lahir, sedangkan Resna
berasal dari akar kata tresna yang berarti Cinta

4 Ketut menunjukkan pada urutan kelahiran keempat atau kedelapan, sedangkan Carita berarti
cerita atau kisah.
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anak mereka tidak akan melupakan apalagi menggantikan bahasa Bali dengan bahasa

asing di kemudian hari.

Kecintaan terhadap budaya Bali tidak saja dilakukan oleh orang Bali yang tinggal

di pulau Bali saja, tetapi kecintaan terhadap Bali juga harus dilakukan oleh orang Bali

di luar pulau Bali. komunitas-komunitas Bali yang ada di seluruh Indonesia juga harus

tetap mempertahankan cir khas Bali dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka tinggal

dan beraktifitas dalam konteks kultur yang berbeda dengan alam Bali. Pengakuan salah

seorang informan pada bab sebelumnya mengatakan bahwa dia dulu mengikuti program

transmigrasi ke Sulawesi. Hidup jauh dari tanah leluhur memang sangat berbeda dengan

hidup di hidup leluhur. Para transmigran harus berupaya untuk menyesuaikan diri

dengan daerah yang baru, tidak kultur budayanya tetapi geografis dan keadaan tanah.

Adaptasi yang mereka lakukan ketika hidup di daerah transmigran tidak membuat

mereka melupakan ajaran leluhur, termasuk falsafah salunglung sabayantaka. Justru

ketika mereka jauh dari Bali, perasaan senasib sepenanggungan menjadi lebih kental,

lebih kuat, dan kokoh. Mereka berusaha menciptakan ”bali baru” di tanah rantau,

dengan berpegang pada tradisi dan budaya Bali walau dalam kenyataannya tidak selalu

sama dengan proses yang terjadi di Bali.

Melihat upaya yang dilakukan orang Bali di atas, penulis berasumsi bahwa orang

Bali sangat kuat dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan tradisi budaya Bali.

perbedaan tempat tinggal tidak menjadi kendala untuk tetap mempertahankan dan

meneruskan nilai-nilai luhur yang telah dalam sejak dulu. Upaya mempertahankan

falsafah hidup orang Bali tidak hanya dilakukan di Bali saja tetapi juga di tempat lain

dimana orang Bali menetap. Sekalipun dalam banyak hal terdapat berbagai kendala.

Tantangan, dan ancaman, namun tidak menyurut kerinduan orang Bali untuk menjaga

tradisi dan budaya nenek moyang mereka.
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Bagi penulis, upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat Bali

khususnya di desa Galungan adalah sebuah contoh kesadaran akan pentingnya nilai-

nilai budaya lokal yang perlu untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan. Upaya

pelestarian tidak semata-mata bertujuan agar kekayaan budaya yang dimiliki tidak

punah begitu saja, melainkan upaya pelestarian tentu bertujuan agar generasi penerus

tidak kehilangan identitas dan jati diri mereka. Karena itu penulis berpendapat bahwa

upaya-upaya seperti ini perlu didukung oleh semua pihak agar generasi berikutnya tetap

akan mewarisi nilai-nilai yang luhur dalam kelangsungan hidup mereka.

V. Penutup

Salunglung sabantaka adalah falsafah hidup orang Bali yang mengajarkan

bagaimana membangun interaksi sosial yang baik antara satu manusia dengan manusia

yang lain dalam kehidupan masyarakat di Bali. Salunglung sabayantaka menjadi dasar

bertindak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Bali yang harus menjadi

sebuah harta berharga untuk diteruskan kepada generus penerus dalam hidup orang

Bali. Sebab dalam falsafah ini terkandung nilai-nilai luhur dan mulia yang jika diikuti

akan membawa kedamaian hati bagi mereka yang melakukan tetapi juga mereka yang

menikmatinya.

Sebagai sebuah harta kekayaan, maka salunglung sabayantaka tidak patut

dibatasi pengetahuan dan pemahamannya pada kelompok tertentu saja, melainkan harus

menjadi pengetahuan umum yang berurat akar dalam hidup manusia yang meyakininya

seperti pada masyarakat Bali di desa Galungan, Buleleng. Kekayaan makna yang

terdapat dalam falsafah salunglung sabayantaka dijadikan sebagai pedoman hidup

bersama masyarakat desa Galungan dan dipraktekkan dalam kehidupan bersama.

Salunglung sabayantaka telah menjadi penuntun interaksi sosial orang Bali

khususnya di desa Galungan dan sekaligus menjadi dasar pendidikan anak bagi mereka.
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Penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam mendidik anak dilakukan dengan

mengambil bentuk pendidikan verbal maupun non verbal, formal maupun non formal.

Pendidikan anak sebagai implementasi salunglung sabayantaka telah diterapkan dalam

kehidupan masyarakat Bali di desa Galungan mulai dari lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Walau demikian tidak dapat disangkal bahwa pendidikan anak dengan dasar

salunglung sabayantaka juga mendapat tantangan yang cukup serius sebagai akibat dari

perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat bali yang juga dirasakan oleh orang Bali

yang hidup di desa Galungan. Pengaruh modernisasi dan globalisasi yang sangat kuat

membuat generasi muda Bali rentan terhadap kehilangan jati diri sebagai orang Bali di

tanah mereka sendiri. Menyadari akan hal itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk

dapat mempertahankan pemahaman yang benar akan falsafah ini dan penerapan yang

intensif sebagai sebuah tanggul yang kokoh untuk menahan gempuran gelombang

perubahan yang sangat besar dan cepat menghantam kehidupan orang Bali yang

memiliki keragaman budaya.


