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BAB V

PENUTUP

I. Pengantar

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi memberikan dampak baik positif

maupun negatif kepada umat manusia. Dampak tersebut berakibat kepada perubahan-

perubahan yang terjadi di dalam aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali budaya.

Pengaruh kemajuan teknologi mengubah tidak saja tatanan budaya tetapi juga

pemahaman terhadap budaya yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam wilayah

tertentu. Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap makna sebuah budaya,

maka pengetahuan akan budaya menjadi hal yang utama dan pengetahuan yang benar

tentang sebuah kebudayaan dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan budaya

tidak saja bertujuan agar anggota kelompok mengetahui budaya yang dihidupi tetapi

lebih dari itu menjadikan budaya sebagai falsafah hidup.

Menjadikan budaya sebagai falsafah hidup juga dilakukan oleh kelompok

manusia yang hidup di Bali atau disebut orang/masyarakat Bali. Bali memiliki

keragaman budaya yang juga dijadikan sebagai falsafah hidup orang Bali, salah satunya

adalah falsafah salunglung sabayantaka. Falsafah ini telah menjadi nadi dalam

kehidupan bersama orang Bali yang menjadi sebuah kekayaan yang terus diwariskan

kepada generasai penerus orang Bali. Upaya mewariskan falsafah salunglung

sabayantaka ini salah satunya dilakukan dalam bentuk pendidikan terhadap anak dalam

keluarga.
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Persoalannya adalah pemahaman terhadap falsafah salunglung sabayantaka oleh

keluarga-keluarga masyarakat Bali yang hidup pada masa di mana kemajuan teknologi

atau disebut era modern ini mulai pudar atau mengalami pergeseran makna. Banyak

keluarga-keluarga orang Bali tidak mengetahui makna dari falsafah ini secara etimologi

dan hanya memahami berdasarkan pengetahuan umum yang berkembangan secara

lisan. Ketidaktahuan makna falsafah ini tentu memiliki dampak terhadap bagaimana

para orang tua dapat mendidik anak-anak mereka berdasar pada falsafah ini?

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan sesuatu yang

berbeda, bahwa sekalipun secara etimologi kognitif orang Bali tidak banyak yang

mengetahui arti falsafah salunglung sabayantaka, tetapi dalam praksis hidup mereka

telah melakukannya secara turun-temurun, bahkan meneruskannya kepada generasi

penerus mereka melalui model pendidikan karakter bagi anak-anak mereka. Keluarga-

keluarga orang Bali menyadari bahwa nilai-nilai luhur dalam falsafah salunglung

sabayantaka harus diketahui juga oleh anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka

dapat terus menghidupi falsafah ini dalam hidup dan melakukannya juga terhadap

generasi kemudian.

Hasil temuan yang penulis dapatkan dari penelitian ini dalam kaitan dengan

salunglung sabayantaka sebagai dasar pendidikan bagi anak adalah bahwa salunglung

sabayantaka menjadi dasar bagi sebuah model pendidikan yang aplikatif. Apa yang

penulis maksudkan dengan pendidikan yang aplikatif adalah sekalipun secara

etimologi/harafiah masyarakat dan keluarga orang Bali tidak memahami arti falsafah

salunglung sabayantaka, namun penerapannya dari pemahaman umum terhadap

falsafah ini sungguh-sungguh dilakukan dalam keseharian hidup orang Bali.

Dalam pandangan umum, jika sebuah ungkapan/falsafah tidak diketahui

maknanya, maka akan sulit untuk melakukan/mempraktekkan apa yang dikehendaki
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oleh ungkapan/falsafah tersebut, atau sering terjadi, sekalipun makna sebuah ungkapan

diketahui namun terkadang masih sulit untuk mempraktekkan dalam kehidupan setiap

hari. Berbeda dengan pemahaman falsafah salunglung sabayantaka, banyak orang Bali

tidak mengetahui makna sesungguhnya dari falsafah ini, mereka hanya mengetahui

berdasarkan tradisi lisan yang belum tentu sesuai dengan makna sebenarnya, akan tetapi

orang Bali menjadikan pemahaman umum yang mereka dapatkan sebagai sebuah

kebenaran yang harus dipercayai, diikuti, dan dilakukan. Karena itu, sangat menarik

untuk melihat kenyataan bahwa orang Bali ternyata melakukan apa yang mereka yakini

termasuk falsafah salunglung sabayantaka karena falsafah ini mengandung nilai-nilai

positif, yakni mengajarkan tentang bagaimana membangun dan mempertahankan

sebuah interaksi sosial, kepedulian sosial, dan solidaritas sosial dengan orang lain.

Nilai-nilai positif dan luhur dari falsafah salunglung sabayantaka tidak saja

menjadi pedoman hidup bagi orang Bali Hindu di desa Galungan, tetapi bagi warga

masyarakat desa Galungan yang beragama Kristen juga mengambil nilai-nilai luhur dari

falsafah ini untuk dijadikan sebagai panduan dalam membangun interaksi dengan

sesama umat maupun dengan umat yang berbeda keyakinan. Nilai-nilai positif dalam

falsafah ini sesungguhnya menambah kekayaan pemahaman dan ajaran kristiani tentang

kasih kepada sesama seperti yang Yesus ajarkan. Kepedulian sosial, mengasihi tanpa

mengharapkan balasan adalah sebagian dari ajaran Yesus yang ternyata terdapat juga

dalam falsafah salunglung sabyantaka. Karena itu dengan melihat pemahaman yang

ada dalam falsafah ini maka sebenarnya falsafah ini memperkaya pemahaman iman

kristiani akan hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang

sama.
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II. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisa terhadap persoalan yang dikaji dalam tulisan ini

kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para orang tua Bali mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara

etimologi arti dari falsafah salunglung sabayantaka, namun demikian hal

tersebut tidak berarti bahwa mereka tidak memahami makna dari falsafah

tersebut. Pemahaman orang Bali terhadap falsafah salunglung sabayantaka

adalah bahwa mereka harus membangun sebuah model kehidupan bersama

yang memperhatikan kebutuhan hidup orang lain di samping kebutuhan hidup

sendiri. Salunglung sabayantaka dimaknai sebagai sebuah bentuk kehidupan

bersama yang merasa senasib sepenanggungan dengan sesama manusia.

Tetapi falsafah ini juga dimaknai dalam pengungkapan yang berbeda dengan

makna yang sama, diantaranya salunglung sabayantaka dimaknai sebagai

hidup persaudaraan yang saling tolong-menolong, saling melengkapi

kekurangan dan kelebihan sesama manusia, hidup musyawarah untuk sebuah

mufakat, hidup gotong-royong pada masa kini dan generasi sesudahnya,

karena itu perlu diwariskan. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman

orang Bali terhadap falsafah salunglung sabayantaka berkaitan dengan

membangun sebuah interaksi sosial antara manusia Bali dengan sesamanya

dalam rangka mempertahankan solidaritas sosial dan kepedulian sosial orang

Bali di  berbagai bidang kehidupan.

2. Keragaman pemahaman terhadap falsafah salunglung sabyantaka, di satu sisi

merupakan sebuah bukti kekayaan makna dari kearifan lokal yang dimiliki

masyarakat Bali, namun di sisi lain dapat menjadi celah bagi masuknya

pengaruh budaya luar atau asing yang bisa menjadi ancaman terhadap
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eksistensi budaya lokal yang ada. Pembuktian untuk hal ini bisa ditemukan

dalam hasil penelitian yang mengungkap fakta bahwa orang Bali tidak

menafik pengaruh budaya luar atau asing terutama dari mancanegara yang

dibawa oleh para wisatawan yang datang berlibur ke Bali atau melalui

pengaruh globalisasi yang telah membuat budaya Bali mengalami pergeseran

nilai budaya dari semula budaya mengandung makna spirituliatas yang magis

menjadi budaya dengan makna komersialisasi. Hal ini menjadi ancaman juga

bagi falsafah salunglung sabayantaka, oleh karena kehidupan bersama tidak

lagi didasarkan kepada kepentingan komunal tetapi lebih bersifat individual

materialis.

3. Berhadapan dengan kuatnya arus globalisasi yang menghantam falsafah

salunglung sabyantaka secara khusus dan budaya Bali pada umumnya, maka

beberapa upaya mulai digiatkan untuk membendung perubahan yang terjadi.

Salah satunya adalah melalui pendidikan anak. Pendidikan anak berlandaskan

falsafah salunglung sabayantaka lebih ditekankan pada pendidikan karakter

anak untuk membentuk kepribadian dan perilaku anak yang tetap

menghormati dan memegang nilai-nilai luhur budaya tetapi juga memiliki

kecerdasan secara intelektual akademis. Karena itu bidang pendidikan yang

meliputi pengajaran formal di sekolah maupun pendidikan non formal di

rumah dan beberapa model pendidikan lain terus digalakkan.
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III. Saran

Dengan melihat kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan dari hasil

penulisan tesis ini adalah:

1. Kepada pemerintah desa Galungan agar dapat melihat fenomena perubahan

sosial yang begitu cepat di Bali dengan cermat sambil mempersiapkan mental

generasi muda menjadi benteng pertahanan terhadap serangan perubahan pada

nilai-nilai luhur kearifan lokal yang sudah ada sejak nenek moyang orang Bali

hidup di Pulau Bali, dengan program atau kegiatan yang bersifat edukatif

demi penguatan pemahaman baik keluarga maupun generasi muda untuk

mencintai budaya Bali, diantaranya dengan menambah jumlah kegiatan

pasraman bagi keluarga-keluarga Bali, darmawacana, dan atau pembinaan

yang bertujuan membekali keluarga dengan pengetahuan budaya yang benar

demi pengembangan karakter anak dan generasi muda.

2. Kepada fakultas teologi UKSW untuk terus menggali kekayaan budaya

nusantara yang kaya melalui kesempatan penelitian ilmiah maupun kuliah-

kuliah akademik kepada mahasiswa dalam rangka perwujudan visi, misi

fakultas.

IV. Rekomendasi

Kepada para peneliti yang lain yang tertarik untuk meneliti tentang falsafah

salunglung sabayantaka agar dapat mengembangkan penelitian dengan melihat

prespektif dampak globalisasi  kepada kaum muda Bali.


