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ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP TRI HITA KARANA
SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM ALAM PADA ADAT BALI DI

DESA BEDENG 10 KECAMATAN TRIMURJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Ni Komang Wisesa Subagia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap konsep
Tri Hita Karana sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng
10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif dengan responden sebanyak 26 KK. Pengumpulan data
menggunakan angket sebagai teknik pokok, sedangkan teknik penunjangnya
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
rumus presentase.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dilihat dari indikator pemahaman
dominan terdapat dalam kategori paham sebanyak 14 responden atau 53,9 %,
indikator tanggapan dominan terdapat dalam kategori setuju sebanyak 15
responden atau 57,7 %, dan indikator harapan dominan terdapat dalam kategori
berdampak sebanyak 15 responden atau 57,7 %.

Kata kunci : persepsi masyarakat hindu, Tri Hita Karana, hukum alam.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia adalah makluk sosial atau makluk

bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal dan pikiran

untuk berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan

manusia sebagai makluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan

manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang telah dibina sejak lahir akan

selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan

sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

Manusia dikatakan sebagai makluk sosial menurut Barhanudin Salam

(2002 : 112) di karenakan pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan

untuk berhubungan ( interaksi ) dengan orang lain. Manusia tidak akan

bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah manusia

lain. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin dapat

berjalan dengan tegak. Karena dengan bantuan orang lain, manusia bisa

menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara dan bisa

mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan dalam dirinya. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makluk

sosial, karena beberapa alasan, yaitu;

1. Manusia tunduk pada aturan dan norma sosial yang berlaku.
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2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.

3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.

4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah

manusia.

5. Manusia hidup melalui suatu peradaban / kebudayaan dan hukum

alam yang mengantar manusia itu sendiri menuju suatu perubahan

sosial secara modern.

Masyarakat adat Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga

memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradaban

sejak jaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan konsep

kosmologi Tri Hita Karana dan merupakan falsafah hidup yang bertahan

hingga kini walaupun berada dalam konsep-konsep perubahan sosial yang

selalu berdinamika sebagai salah satu ciri atau karakter peradaban.

Falsafah Tri Hita Karana menurut Dewa Putu E.B.P (2012 : 2) memiliki

konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan

di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Tri Hita Karana,

terbentuk dari kata : tri yang berarti tiga, hita berarti kebahagiaan,

dan karana yang berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat dimaknai

sebagai tiga penyebab kebahagiaan.

Pada dasarnya hakikat ajaran tri hita karana menurut I Ketut Wiana ( 2004

: 141) menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia,

hubungan dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke Tuhanan yang
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saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup

menghargai sesama aspek sekelilingnya.

Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya.

Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang

dari pada segala tindakan berekses buruk. Hidupnya akan seimbang,

tenteram, dan damai. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan

perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak

oleh tangan-tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan

memusuhinya.

Dalam mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana yang dimaksud,

sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh

dan terpadu. Unsur parahyangan, pawongan, dan palemahan tidak ada

yang menduduki porsi yang istimewa. Dia senantiasa seimbang dalam

pemikiran, seimbang dalam ucapan dan seimbang pula dalam segala

tindakan. Sebagai konsep keharmonisan Hindu, Tri Hita Karana telah

memberikan apresiasi yang luar biasa dari berbagai masyarakat dunia.

Unsur parahyangan dalam menjaga keharmonisan dengan Ida Sang Hyang

Widhi (Tuhan Yang Maha Kuasa) diwujudkan dalam berbagai

bentuk aktivitas upakara (yadnya) sebagai persembahan yang tulus kepada

Tuhan Sang Pencipta. Mulai dari pembangunan tempat suci, pelaksanaan

upacara keagamaan, pendalaman ajaran agama, kreativitas berkesenian

(tari, tabuh, lukis, pahat, dsb.). Dalam ranah pawongan, masyarakat

Hindu dengan konsep manyama-braya, paras-paros sarpanaya,
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salunglung sabayanta dan konsep Tat Twam Asi yang mendasarinya

semakin mempertegas eksistensi masyarakat Hindu yang ramah- tamah.

Sesuai ajaran Hindu yang sangat yakin terhadap Hukum Karma

Phala membuat kita semakin aman, damai, dan tenteram. Selanjutnya

dalam tataran palemahan, perhatian masyarakat Hindu terhadap

lingkungannya sudah tidak dapat diragukan lagi. Hanya agama Hindu di

dunia ini yang mempunyai hari raya yang terkait dengan lingkungan dan

upacara untuk itu semakin memperkuat kultus berhala, sementara paham

agama hindu tidak berkaitan dengan hal-hal berhala. Demikian pula halnya

hari raya Nyepi untuk keharmonisan jagat raya, dan lain sebagainya.

Karena substansi dari hari raya itu adalah persembahan yang tulus

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi sebagai rasa syukur atas segala

kemudahan yang dianugrahkan-Nya melalui media yang ada di alam

semesta ini, dengan diiringi oleh sebuah permohonan semoga di

anugerahkan kelestarian dan kemakmuran yang berkeseimbangan dan

berkelanjutan.

Konsep dasar Tri Hita Karana tersebut dan bila dikaji dari konsep dasar

dialektika hukum alam sebagaimana tergambarkan diatas maka konsep

berupa :

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang

Widhi Wasa (Tuhan),

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, dan

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.
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Hukum Alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi yang

sebagaimana disampaikan oleh Friedmann (1990 : 47) sejarah tentang

hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk

menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (Absolute

Justice). Hukum alam sebagai substansi berisikan norma-norma yang

diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai

peraturan hak-hak asasi manusia.

Pemikiran tentang Hukum alam, ada yang bersumberkan dari Tuhan

sebagaimana yang dikembangkan oleh para pemikir filsafat pada abad

pertengahan seperti Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Aligiery,

Pierre Dubois, dan lain-lain serta ada yang bersumberkan dari akal

manusia yang dikembangkan oleh filsuf Hugo de Groot (Grotius),

Christian Thomasius, dan Samuel Von Pafundrof.

Menunjukan adanya keselarasan konsep dasar dialektis hukum alam yang

memotong secara vertikal antara langit dan bumi dan dalam kaitanya

dengan ajaran Tri Hita Karana, yang diterjamahkan dalam konsep

hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya sebagai simbol

“kelanggitan” (parahyangan) dan lingkungan sebagai simbol “kebumian”

(palemahan), sedangkan secara horisontal antara sosial laki dan sosial

perempuan, diterjemahkan dalam konsep hubungan yang harmonis antara

manusia dengan sesamanya dimana laki dan perempuan sebagai simbol

manusia sosial (pawongan).
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam

mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana yang dimaksud,

sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh

dan terpadu. Unsur parahyangan, pawongan, dan palemahan tidak ada

yang menduduki porsi yang istimewa. Dan hal ini sejalan pula dengan

konsep dialektika hukum alam dimana diperlukan adanya keselarasan

antara dualisme kosmos dan dualisme sosial untuk dapat menyatakan

sebuah norma atau nilai tersebut adalah hukum alam.

Membudayakan Tri Hita Karana akan dapat memupus pandangan yang

mendorong konsumerisme, pertikaian dan gejolak. Konsep Tri Hita

Karana, oleh masyarakat adat Bali dirumuskan dan dilmplementasikan

dalam bentuk konsep. Menurut wawancara dengan salah satu tokoh adat

masyarakat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo menyatakan

bahwa suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam

masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.

Pendapat tersebut di atas diimplementasikan dan dikuatkan oleh aturan

yang dibuat krama desa pakraman atau krama pakraman yang dipakai

sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa

mewacara dharma agama di desa Pakraman/banjar pakraman masing-

masing”.

Konsep inilah yang kemudian dituangkan kedalam aturan-aturan baik

secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu

pengertian, bahwa awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup bersama
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bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang

aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awig-awig itu memuat

aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat , krama desa adat,

keagamaan serta sanksi. Peraturan-peraturan desa adat, merupakan hukum

adat yang mempunyai fungsi :

1. Untuk mengatur dan mengendalikan prilaku warga masyarakat adat

bali dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan

ketentraman.

2. Berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat adat bali dalam

suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan

seperjuangan.

Arti penting dari konsep ini adalah merupakan pengikat persatuan dan

kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam

manyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib,

dan sejahtera di wilayah desa adat.

Pengertian Desa adat menurut I Wayan Surpha (1993 : 54) sebagai

lembaga masyarakat yaitu merupakan wadah tempat hidup suburnya

pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu yang umumnya diwujudkan dalam

pelaksanaan adat (adat kebiasaan) khususnya dalam bentuk-bentuk

upacara keagamaan Hindu dengan variasinya berwujud unsur-unsur

budaya dan seni. Oleh karenanya masyarakat adat mempunyai tugas

melaksanakan peraturan adat dan ikut serta dalam mengambil

kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui paruman (rapat) yang bertujuan
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untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya,

dengan tetap mengusahakan keseimbangan yang harmonis di desanya

berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati akan menyebabkan

terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis sekala-niskala (dunia

ahkirat). Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidak seimbangan

itu. Pemulihan ini juga dilaksanakan secara sekala dan niskala (dunia dan

akhirat). Jadi, kesatuan peraturan desa adat yang tumbuh dari desa adat

yang mengatur tata cara desa adat dalam keseharian yang disertai dengan

sanksi-sanksi dan aturan pelaksanaanya yang juga digunakan sebagai

pedoman oleh prajuru (perangkat) desa dalam mengatur dan melindungi

kepentingan warga atau anggota desa adat dalam seluruh sisi kehidupan

warga desa adat yang juga merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah

desa adat.

Bangsa Indonesia sendiri tidak bisa dipisahkan berbagai konsep tersebut.

Pancasila sendiri menunjukkan bahwa nilai-nilai yang hendak dijadikan

dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-

nilai yang terdapat, tumbuh dan berkembang pada rakyat dan masyarakat

Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, komunalis, dan magis

religius, serta menghargai kebhinnekaan (pluralisme).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan

data sebaga berikut :
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Tabel 1.1 Jumlah masyarakat Hindu Jawa yang ada di Bedeng 10
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

No Nama LK Jumlah keluarga
1 1 -
2 2 10 KK
3 3 42 KK
4 4 45 KK
5 5 -
6 6 -
7 7 -
8 8 -

Jumlah 97 KK
Sumber: Data Primer Desa Bedeng 10 Kec. Trimurjo 2015

Pada tebel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa di Desa Bedeng 10 Kecamatan

Trimurjo terdapat 97 Kepala Keluarga yang bersuku adat Hindu Jawa yang

terdapat pada Lingkungan 2 berjumlah 10 Kepala Keluarga, Lingkungan 3

berjumlah 42 Kepala Keluarga, dan Lingkungan 4 berjumlah 45 Kepala

Keluarga pada tahun 2015.

Tabel 1.2 Jumlah masyarakat Hindu Bali yang ada di Bedeng 10
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

No Nama LK Jumlah keluarga
1 1 -
2 2 6 KK
3 3 10 KK
4 4 16 KK
5 5 -
6 6 -
7 7 -
8 8 -

Jumlah 32 KK
Sumber: Data Primer Desa Bedeng 10 Kec. Trimurjo 2015
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Pada tebel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa di Desa Bedeng 10 Kecamatan

Trimurjo terdapat 30 Kepala Keluarga yang bersuku adat Hindu Bali yang

terdapat pada Lingkungan 2 berjumlah 6 Kepala Keluarga, Lingkungan 3

berjumlah 10 Kepala Keluarga, dan Lingkungan 4 berjumlah 16 Kepala

Keluarga pada tahun 2015. Masyarakat di Desa Bedeng 10 ini selalu menjalin

silahturahmi dan melengkapi satu sama lain dengan cara ketika masyarakat

bersuku adat Hindu Jawa dan Hindu Bali sedang merayakan hari raya

Galungan masyarakat muslim datang untuk bersilahturahmi, begitu juga

ketika masyarakat muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri masyarakat

adat bali datang untuk bersilahturahmi. Itulah salah satu contoh yang ada

dalam konsep Tri Hita Karana yaitu hubungan yang harmonis antara manusia

dengan sesamanya.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tokoh/warga di desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo menyatakan bahwa di desa ini terbagi menjadi 2 suku

adat Bali yaitu adat Hindu Jawa dan adat Hindu Bali. Mereka beribadah di

dalam pura atau tempat ibadah yang sama tetapi terdapat perbedaan ketika

mereka membuat sesaji/banten untuk persembahan kepada Tuhan/Ida Sang

Hyang Widhi Wasa. Suku adat Hindu Bali lebih banyak atau lebih rumit

untuk memberikan sesaji/banten ketika ada acara suci keagamaan, sedangkan

suku adat Hindu Jawa lebih sedikit atau lebih menyingkat kepada intinya saja

untuk memberikan sesaji/banten ketika ada acara suci keagamaan.

Perbedaan cara mempersembahkan sesaji/banten kepada Tuhan ketika ada

acara suci keagamaan inilah yang membuat bingung masyarakat adat Hindu

Jawa dan masyarakat Hindu Bali di desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo,
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masalah ini terdapat dalam konsep Tri Hita Karana yaitu hubungan yang

harmonis antara manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Perbedaan persepsi Tri Hita Karana bagi masyarakat Hindu Jawa yaitu pada

umumnya sama saja dengan masyarakat Hindu Bali. Sama-sama mempunyai

makna yang sama dalam kehidupan di dunia yaitu hubungan manusia dengan

alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Tetapi ada yang

sedikit berbeda dalam cara keadatan yaitu dalam hubungan manusia dengan

manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Menurut masyarakat Hindu

Jawa jauh-jauh sebelumnya atau dengan kata lain jauh lebih tua nama tempat

pemujaan bagi masyarakat Jawa disebut Candi yang merupakan tempat

pemujaan secara umum. Sedangkan untuk tingkat keluarga disebut dengan

Sanggar / Senthong / Petanen / Patangaring / Kerobongan.

Pengelompokan tempat pemujaan / pura ditinjau dari fungsinya dibagi

menjadi 2 (dua) yaitu :

 Tempat pemujaan / Pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk

memuja Hyang Widhi dengan segala manifestasinya.

 Tempat pemujaan / Pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk

memuja Bhatara yaitu Atman leluhur.

Perbedaan persepsi Tri Hita Karana bagi masyarakat Hindu Bali yaitu sama

saja dengan pendapat dari masyarakat Hindu Jawa, terdapat perbedaan dalam

hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Pada masyarakat Hindu Bali mempunyai Sanggah Pamerajan yang berasal

dari kata: Sanggah, artinya Sanggar = tempat suci; Pamerajan berasal dari
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Praja = keluarga. Jadi Sanggah Pamerajan, artinya = tempat suci bagi suatu

keluarga tertentu.

Pelinggih-pelinggih umum yang terdapat di Sanggah Pamerajan adalah stana

dalam niyasa Sanghyang Widhi dan roh leluhur yang dipuja:

1. Padmasana/ Padmasari: Sanghyang Tri Purusha, Sanghyang Widhi

dalam manifestasi sebagai Siwa – Sada Siwa – Parama Siwa.

2. Kemulan Rong Tiga: Sanghyang Trimurti, Sanghyang Widhi dalam

manifestasi sebagai Brahma – Wisnu – Siwa atau disingkat Bhatara

Hyang Guru.

Ada juga kemulan rong 1 (Sanghyang Tunggal), rong 2 (Arda nareswari),

rong 4 (Catur Dewata), rong lima (Panca Dewata).

1. Sapta Petala: Sanghyang Widhi dalam manifestasi sebagai pertiwi

dengan tujuh lapis: patala, witala, nitala, sutala, tatala, ratala, satala.

Sapta petala juga berisi patung naga sebagai simbol naga Basuki,

pemberi kemakmuran.

2. Taksu: Sanghyang Widhi dalam manifestasi sebagai Bhatari Saraswati

(sakti Brahma) penganugrah pengetahuan.

3. Limascari & Limascatu: Sanghyang Widhi dalam manifestasi sebagai

ardanareswari: pradana – purusha, rwa bhineda.

4. Pangrurah: Sanghyang Widhi sebagai manifestasi Bhatara Kala,

pengatur kehidupan dan waktu.
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5. Manjangan Saluwang: Pelinggih sebagai penyungsungan Mpu Kuturan,

mengingat jasa-jasa beliau yang meng-ajegkan Hindu di Bali.

6. Raja-Dewata: Pelinggih roh para leluhur (di bawah Bhatara Kawitan).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba memaparkan data suatu

penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita

Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka

dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Perbedaan pemahaman tentang cara persembahan sesaji/ banten ketika

hari raya suci keagamaan antara masyarakat Hindu Bali dan

Masyarakat Hindu Jawa.

2. Perbedaan persepsi masyarakat adat beragama Hindu tentang

pentingnya keseimbangan hidup dengan alam sekitar lingkungan.

3. Perbedaan persepsi masyarakat adat beragama Hindu terhadap konsep

Tri Hita Karana sebagai Implementasi Hukum Alam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Persepsi

Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi
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Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana

Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Persepsi

Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai

Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita

Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di

Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

akan memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan
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Pancasila dan Kewarganegaraan secara teoritik, dalam kajian

hukum dan kemasyarakatan yang membahas tentang hukum adat

dan mengenai adat istiadat dan kebudayaannya.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Untuk menyamakan persepsi tentang falsafah Tri Hita Karana

sebagai implementasi hukum alam dalam masyarakat Hindu.

2. Sebagai bahan suplemen untuk materi pembelajaran PKn

pokok bahasan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia di

SMP kelas VII semester II.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidkan,

khususnya hukum adat yang membahas tentang adat istiadat dan

tradisi yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Konsep Tri Hita Karana

sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali.

3. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat yang bersuku

adat Hindu Bali dan Hindu Jawa yang ada di Desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
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4. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin penelitian

pendahuluan tanggal 23 Oktober 2015 No. 6894/UN26/3/PL/2015

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai

dengan tanggal 5 November 2015 No. 070/76/K.2/2015.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Persepsi

Manusia sebagai makhluk sosial yang juga sekaligus makhluk individual

yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya menyebabkan berbagai macam

pendangan dan sikap dalam menghadapi suatu obyek atau permasalahan.

Seseorang dapat berpendapat suatu obyek menyenangkan namun bagi orang

lain obyek tersebut membosankan. Perbedaan dalam menyikapi suatu obyek

ditentukan oleh bagaimana persepsi individu terhadap suatu obyek atau

permasalahan.

Persepsi menurut Kartono Kartini (2001:67) adalah “pandangan dan

interprestasi seseorang atau individu terhadap suatu kesan obyek yang

diinformasikan kepada dirinya dan lingkungan tempat ia berada sehingga

dapat menentukan tindakannya”.

Persepsi menurut Ahmad Slameto (2003:102) adalah “proses yang

menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia untuk

mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam

berprilaku”.
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Persepsi menurut Sugihartono, dkk (2007:8) adalah “kemampuan otak dalam

menerjemahkan stimulasi atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang

masuk kedalam alat indera manusia”.

Persepsi menurut Bimo Walgito (2004: 70) merupakan “suatu proses

pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diterima oleh

organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau

informasi kedalam otak manusia berupa stimulus yang diterima oleh individu

sehingga dapat menentukan dan mempengaruhi seseorang dalam berprilaku.

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan

berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari

individu tergantung pada perhatian individu yang bersankutan. Berdasarkan

hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman yang

dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus,

hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Persepsi manusia memiliki perbedaan sudut pandang dalam penginderaan,

ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun

persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak

atau nyata.
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2. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok individu yang telah

hidup bersama didalam suatu lingkungan terhadap suatu objek atau

permasalahan yang diamati berdasarkan pengalaman dan pengetahuan

masing-masing individu, yang menyebabkan perbedaan cara pandang

individu yang satu dengan yang lainnya walaupun obyek atau permasalahan

yang dinilai sama.

Masyarakat merupakan individu yang hidup bersama dalam suatu tatanan

pergaulan, yang tercipta karena individu melakukan hubungan dan interaksi

dengan individu yang lainnya. Masyarakat menurut koentjaraningrat (2009:

146) adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem

adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa

identitas bersama”.

Masyarakat menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2006: 22)

merupakan “setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama

cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap

diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang

dirumuskan dengan jelas”.

Masyarakat menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (2006: 22)

adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan

mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan,

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan”.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan

bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama, saling berinteraksi dan

mempunyai persamaan yang menimbulkan persatuan dan identitas bersama.

3. Pengertian Masyarakat Bali

Masyarakat Bali merupakan masyarakat mayoritas yang tinggal di pulau Bali,

yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti adat istiadat serta kebudayaan

Bali. Asal usul masyarakat Bali terbagi dalam tiga periode atau gelombang

migrasi, gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk

yang terjadi selama zaman prasejarah, gelombang kedua terjadi selama masa

perkembangan agama Hindu di Nusantara, dan gelombang yang ketiga

berasal dari pulau jawa ketika kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-15.

Sebagian besar masyarakat Bali beragama Hindu, kurang lebih 90%

sedangkan sisanya beragama Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Orang Bali

juga banyak yang tinggal diluar pulau Bali misalnya di Nusa Tenggara Barat,

Sulawesi Tengah, Lampung dan daerah penempatan transmigrasi asal Bali

lainnya. Walaupun suku Bali tinggal diluar pulau Bali namun tetap

melestarikan adat istiadat dan kebudayaannya. Dalam pelestariannya,

kebudayaan Bali dapat berbaur dengan budaya lokal dimana suku Bali tinggal

sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru.

 Pengertian Hindu di Jawa

Masuknya agama Hindu ke Indonesia terjadi pada awal tahun Masehi, ini

dapat diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala
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pada abad ke 4 Masehi denngan diketemukannya tujuh buah Yupa

peningalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dari tujuh buah Yupa itu

didapatkan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang

menyatakan bahwa: “Yupa itu didirikan untuk memperingati dan

melaksanakan yadnya oleh Mulawarman”. Keterangan yang lain

menyebutkan bahwa raja Mulawarman melakukan yadnya pada suatu tempat

suci untuk memuja dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan “Vaprakeswara”.

Masuknya agama Hindu ke Indonesia, menimbulkan pembaharuan

yang besar, misalnya berakhirnya jaman prasejarah Indonesia,

perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang

memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab Suci Veda dan juga

munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah.

Disamping di Kutai (Kalimantan Timur), agama Hindu juga

berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 dengan diketemukannya

tujuh buah prasasti, yakni prasasti Ciaruteun, Kebonkopi, Jambu,

Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu dan Lebak. Semua prasasti tersebut

berbahasa Sansekerta dan memakai huruf Pallawa.

Dari prassti-prassti itu didapatkan keterangan yang menyebutkan

bahwa “Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara beragama

Hindu, Beliau adalah raja yang gagah berani dan lukisan tapak

kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu”

Bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di

Cebuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan
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dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Berdasarkan data tersebut,

maka jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu

dengan memuja Tri Murti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha

Esa. Selanjutnya, agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah,

yang dibuktikan adanya prasasti Tukmas di lereng gunung Merbabu.

Prasasti ini berbahasa sansekerta memakai huruf Pallawa dan bertipe

lebih muda dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini yang

menggunakan atribut Dewa Tri Murti, yaitu Trisula, Kendi, Cakra,

Kapak dan Bunga Teratai Mekar, diperkirakan berasal dari tahun 650

Masehi.

Pernyataan lain juga disebutkan dalam prasasti Canggal, yang

berbahasa sansekerta dan memakai huduf Pallawa. Prasasti Canggal

dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Caka (576 Masehi),

dengan Candra Sengkala berbunyi: “Sruti indriya rasa”, Isinya

memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu dan

Dewa Brahma sebagai Tri Murti.

Adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi di dataran tinggi

Dieng dekat Wonosobo dari abad ke-8 Masehi dan Candi Prambanan

yang dihiasi dengan Arca Tri Murti yang didirikan pada tahun 856

Masehi, merupakan bukti pula adanya perkembangan Agama Hindu di

Jawa Tengah. Disamping itu, agama Hindu berkembang juga di Jawa

Timur, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinaya

(Dinoyo) dekat Kota Malang berbahasa sansekerta dan memakai huruf
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Jawa Kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang

diadakan oleh Raja Dea Simha pada tahun 760 Masehi dan

dilaksanakan oleh para ahli Veda, para Brahmana besar, para pendeta

dan penduduk negeri. Dea Simha adalah salah satu raja dari kerajaan

Kanjuruan. Candi Budut adalah bangunan suci yang terdapat di daerah

Malang sebagai peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 929-947 munculah Mpu Sendok dari dinasti

Isana Wamsa dan bergelar Sri Isanottunggadewa, yang artinya raja

yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Kemudian

sebagai pengganti Mpu Sindok adalah Dharma Wangsa. Selanjutnya

munculah Airlangga (yang memerintah kerajaan Sumedang tahun

1019-1042) yang juga adalah penganut Hindu yang setia.

Setelah dinasti Isana Wamsa, di Jawa Timur munculah kerajaan

Kediri (tahun 1042-1222), sebagai pengemban agama Hindu. Pada

masa kerajaan ini banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya Kitab

Smaradahana, Kitab Bharatayudha, Kitab Lubdhaka, Wrtasancaya

dan kitab Kresnayana. Kemudian muncul kerajaan Singosari (tahun

1222-1292). Pada jaman kerajaan Singosari ini didirikanlah Candi

Kidal, candi Jago dan candi Singosari sebagai sebagai peninggalan

kehinduan pada jaman kerajaan Singosari.

Pada akhir abad ke-13 berakhirlah masa Singosari dan muncul

kerajaan Majapahit, sebagai kerajaan besar meliputi seluruh

Nusantara. Keemasan masa Majapahit merupakan masa gemilang
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kehidupan dan perkembangan Agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan

dengan berdirinya candi Penataran, yaitu bangunan Suci Hindu

terbesar di Jawa Timur disamping juga munculnya buku

Negarakertagama.

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa masuknya agama Hindu pertama kali ke Indonesia

yaitu berada di daerah Kalimantan Timur kerajaan Kutai yang

menimbulkan pembaharuan yang besar, perubahan religi kuno

kedalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa

dengan kitab suci Veda dan juga munculnya kerajaan yang mengatur

kehidupan suatu wilayah. Setelah itu, barulah agama Hindu masuk ke

daerah Jawa, yakni Jawa Barat pada masa kerajaan Raja Tarumanegra.

Selanjtnya agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah dengan

didirikannya Candi Prambanan yang dihiasi arca Tri Murti. Agama

Hindu berkembang juga di Jawa Timur dengan adanya kerajaan

Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Hal ini dapat

dibuktikan dengan berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci

Hindu terbesar di Jawa Timur.

 Pengertian Hindu di Bali

Agama Hindu berkembang pula di Bali. Kedatangan agama Hindu di

Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini disamping dapat dibuktikan

dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura
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Putra Bhatara Desa Bedahulu, Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan

Arca Siwa di Dieng Jawa Timur, yang berasal dari abad ke-8.

Menurut uraian lontar-lontar di Bali, bahwa Mpu Kuturan sebagai

pembaharu agama Hindu di Bali. Mpu Kuturan datang ke Bali pada

abad ke-2, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Mpu

Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada

jaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui

Khayangan Tiga. Khayangan Jagad, sad Khayangan dan Sanggah

Kemulan sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Mulai abad inilah

dimasyarakatkan adanya pemujaan Tri Murti di Pura Khayangan Tiga.

Dan sebagai penghormatan atas jasa beliau dibuatlah pelinggih

Menjangan Salwang. Beliau Moksa di Pura Silayukti.

Perkembangan agama Hindu selanjutnya, sejak ekspedisi Gajahmada

ke Bali (tahun 1343) sampai akhir abad ke-19 masih terjadi

pembaharuan dalam teknis pengamalan ajaran agama. Dan pada masa

Dalem Waturenggong, kehidupan agama Hindu mencapai jaman

keemasan dengan datangnya Danghyang Nirartha (Dwijendra) ke Bali

pada abad ke-16. Jasa beliau sangat besar dibidang sastra, agama,

arsitektur. Demikian pula dibidang bangunan tempat suci, seperti Pura

Rambut Siwi, Peti Tenget dan Dalem Gandamayu (Klungkung).

Perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan di

Bali pembinaan kehidupan keagamaan sempat mengalami

kemunduran. Namun mulai tahun 1921 usaha pembinaan muncul
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dengan adanya Suita Gama Tirtha di Singaraja. Sara Poestaka tahun

1923 di Ubud Gianyar, Surya kanta tahun1925 di Singaraja,

Perhimpunan Tjatur Wangsa Durga Gama Hindu Bali tahun 1926 di

Klungkung, Paruman Para Penandita tahun 1949 di Singaraja, Majelis

Hinduisme tahun 1950 di Klungkung, Wiwadha Sastra Sabha tahun

1950 di Denpasar dan pada tanggal 23 Februari 1959 terbentuklah

Majelis Agama Hindu. Kemudian pada tanggal 17-23 Nopember

tahun 1961 umat Hindu berhasil menyelenggarakan Dharma Asrama

para Sulinggih di Campuan Ubud yang menghasilkan piagam

Campuan yang merupakan titik awal dan landasan pembinaan umat

Hindu. Dan pada tahun 1964 (7 s.d 10 Oktober 1964), diadakan

Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan Majelis keagamaan

bernama Parisada Hindu Bali dengan menetapkan Majelis keagamaan

bernama Parisada Hindu Bali, yang selanjutnya menjadi Parisada

Hindu Dharma Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa kedatangan agama Hindu di Bali pada abad ke-8

sampai zaman keemasan dengan datangnya Dyanghyang Nirartha

(Dwijendra) ke Bali pada abad ke-16. Kemudian pada tanggal 17-23

Nopember tahun 1961 umat Hindu berhasil menyelenggarakan

Dharma Asrama para Sulinggih di Campuan Ubud yang menghasilkan

piagam Campuan yang merupakan titik awal dan landasan pembinaan

umat Hindu. Dan pada tahun 1964 (7 s.d 10 Oktober 1964), diadakan

Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan Majelis keagamaan
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bernama Parisada Hindu Bali dengan menetapkan Majelis keagamaan

bernama Parisada Hindu Bali, yang selanjutnya menjadi Parisada

Hindu Dharma Indonesia.

4. Pengertian Konsep Tri Hita Karana

Konsep kosmologi Tri Hita Karana menurut I Ketut Wiana ( 2004 : 141)

merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang

dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah

hantaman globalisasi dan homogenisasi. Sebuah falsafah kultur Bali Tri Hita

Karana yang menekankan pada teori keseimbangan menyatakan bahwa

masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai

suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan dan diwujudkan

dalam bentuk prilaku.

Tri Hita Karana, secara etimologi terbentuk dari kata : tri yang berarti

tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti sebab atau yang

menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang

menyebabkan kebahagian. Istilah Tri Hita Karana pertama kali muncul pada

tanggal 11 Nopember 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah l

Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra

Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu

akan dharmanya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju

masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah

Tri Hita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat.
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Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menurut I Ketut Wiana ( 2004

: 141) menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan

dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke Tuhanan yang saling terkait

satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai

sesama aspek sekelilingnya .

Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya.

Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang dari

pada segala tindakan berekses buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram,

dan damai. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin

secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan-

tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusuhinya. Jangan

salahkan bilamana terjadi musibah, kalau ulah manusia suka merusak alam

lingkungan. Tidak disadari bahwa alam lingkungan telah memberikan

kebebasan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya guna

kesejahteraan hidupnya.

Hakikat mendasar Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab

kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia

dengan Tuhan nya, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia

dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut diharapkan dapat

menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan

individualisme dan materialisme. Membudayakan Tri Hita Karana akan

dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian dan

gejolak.
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Masyarakat adat Bali mengajarkan masyarakatnya dan memegang teguh

konsep Tri Hita Karana (konsep ajaran dalam agama hindu), dan

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tri berarti tiga dan hita

karana berarti penyebab kebahagiaan untuk mencapai keseimbangan dan

keharmonisan. Tri Hita Karana terdiri dari: Perahyangan yaitu hubungan

yang seimbang antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, Pawongan

artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya,

dan Palemahan artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan

lingkungan alam sekitarnya sebagai bahan eksplorasi berkarya fotografi seni.

Falsafah Tri Hita Karana menurut Dewa Putu E.B.P (2012 : 2) memiliki

konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di

tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran

tri hita karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di

dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia,

hubungan dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke Tuhanan yang

saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup

menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus

seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai,

manusia akan hidup dengan mengekang dari pada segala tindakan berekses

buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai. Hubungan antara

manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana

keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan-tangan jahil, bukan mustahil

alam akan murka dan memusuhinya.
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Hakikat mendasar Tri Hita Karana menurut I Ketut Wiana ( 2004 : 141)

mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada

keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan nya, manusia dengan

alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan

falsafah tersebut diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern

yang lebih mengedepankan individualisme dan materialism.

Membudayakan Tri Hita Karana akan dapat memupus pandangan yang

mendorong konsumerisme, pertikaian dan gejolak. Konsep Tri Hita Karana,

oleh masyarakat Bali dirumuskan dan diilmplementasikan dalam bentuk

awig-awig. Salah satu tokoh intelektual hindu yaitu I Wayan Surpha

memberikan pengertian awig-awig yaitu berupa suatu ketentuan yang

mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan

tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan intelektual lainya yaitu I

Nyoman Sirtha mengemukakan bahwa: “ Kehidupan masyarakat di Bali

tersusun dalam satu kesatuan desa adat (desa pakraman) yang mempunyai

hukum sendiri yang disebut awig-awig. Setiap desa adat mempunyai awig-

awig, yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagian)

yakni Parhyangan, Palemahan, Pawongan.

Dalam tataran sejarahnya, pada zaman Majapahit Tri Hita

Karana merupakan salah satu dari delapan belas rahasia sukses pemimpin

besar Nusantara Gajah Mada pada waktu itu. Gajah Mada memasukkan

konsep ajaran Tri Hita Wacana yang harus diikuti oleh para pemimpin

Majapahit untuk mewujudkan cita-citanya mempersatukan Nusantara.

Konsep Tri Hita Wacana yang dirumuskan oleh Gajah Mada itu, kini lebih
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dikenal dengan ajaran Tri Hita Karana sebagai sebuah doktrin keselarasan,

keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan dalam menata ke ajegan Hindu

khususnya di Bali.

Tri Hita Karana, terbentuk dari kata : tri yang berarti tiga, hita berarti

kebahagiaan, dan karana yang berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat

dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan

kebahagian. Ketiga hubungan tersebut meliputi :

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang

Widhi Wasa (Tuhan), Manusia adalah makhluk Tuhan yang

diberikan akal dan pikiran, serta hati. Secara psikologi karakter

manusia terbentuk dari tiga unsur, yaitu pikiran, hati nurani, dan

hawa nafsu.ketiganya ini harus barjalan dengan seimbang dan

saling mengendalikan satu sama lain untuk menjadikan karakter

yang baik pada manusia tersebut. Maka, manusia semasa hidupnya

dalam setiap pekerjaan dan kegiatannya selalu menggunakan ketiga

unsur tersebut. Sejak dilahirkan, manusia tentu saja telah memilki

karakter bawaan dari orang tuanya, dan memiliki berbagai macam

pengalaman semasa hidupnya sampai dia dewasa.

Hubungan manusia dengan Tuhan dapat digambarkan dengan

kelemahan manusia dan keinginan untuk mengabdi kepada yang

lebih agung. Manusia yang lemah memerlukan pelindung dan

tempat mengadu segala permasalahan. Terkadang memang

permasalahan yang tidak pelik mudah dan dapat diselesaikan oleh
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manusia sendiri. Namun, tak jarang persoalan himpitan hidup, rasa

putus asa, hilangnya harapan dan lain sebagainya tak mungkin

diselesaikan sendiri. Maka ia butuh sesuatu yang sempurna, yaitu

Tuhan. Tempat mengadu segala persoalan hidup. Tanpa-Nya,

manusia bisa jadi kehilangan arah dan tujuan hidup.

Aktivitas kehidupan manusia didalam menyembah Tuhannya

merupakan pokok ajaran utama agama yang ada, namun

pertanggung jawabannya adalah secara individu, artinya dalam

aktivitas ini manusia bertanggung secara pribadi kepada Tuhannya.

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya,

Hubungan manusia dengan manusia:

1. Sebagai makhluk sosial (homo homini socius)

disini manusia ditempatkan sebagai rekan atau teman

sesamanya dalam kehidupan. manusia akan saling

mengkritik, mengkoreksi dan memperbaiki.

2. Homo homini lupus, manusia ditempatkan sebagai pemangsa

yang saling membenci satu sama lainnya.

3. Meskipun banyak spesies berprinsip sosial, membentuk

kelompok berdasarkan ikatan /pertalian genetik,

perlindungan-diri, atau membagi pengumpulan makanan dan

penyalurannya, manusia dibedakan dengan rupa-rupa dan

kemajemukan dari adat kebiasaan yang mereka bentuk entah

untuk kelangsungan hidup individu atau kelompok dan untuk
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pengabadian dan perkembangan teknologi, pengetahuan,

serta kepercayaan. Identitas kelompok, penerimaan dan

dukungan dapat mendesak pengaruh kuat pada tingkah laku

individu, tetapi manusia juga unik dalam kemampuannya

untuk membentuk dan beradaptasi ke kelompok baru.

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.

Manusia mendapakna unsur-unsur yang diperlukan dalam

hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi kebudayaan manusia,

makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah

keburuhan hidupnya berarti makin besar perhatian manusia

terhadap lingkungannya.

Perhatian dan pengaruh manusia terhadap lingkungan makin

meningkat pada zaman teknologi maju. Masa ini manusa

mengubah lingkungan hidup alami menjadi leingkungan hidup

binaan. Eksplotasi sumber daya alam makin meningkat untuk

memenuhin bahan dasar industri. Sebaliknya hasil industri berupa

asap dan limbah mulai menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan sifatnya, kebutuhan hidup manusia dapat dilihat dan

dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan hidup materil antara lain adalah

air, udara, sandang, pangan, papan, transportasi sera perlengkapan

fisik lainnya. Dan kebutuhan nonmateril adalah rasa aman, kasih

sayang, pengakuan atas eksistensinya, pendidikan dan sistem nilai

dalam masyarakat.
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Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki

daya fikir dan daya nalar tertinggi dibandingkan makluk lainnya.

Di sini jelas terlihat bahwa manusia merupakan komponen biotik

lingkungan yang aktif. Hal ini disebabkan manusia dpaat secara

aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang

dikehendaki, kegiatan manusia ini dapat menimbulkan bermacam-

macam gejala.

Ketiga hubungan yang harmonis itu diyakini akan membawa kebahagiaan

dalam kehidupan ini, di mana dalam terminalogi masyarakat Hindu

diwujudkan dalam 3 unsur, yang disebut sebagai parahyangan, pawongan,

dan palemahan.

Parahyangan dimaknai merupakan kiblat setiap manusia untuk mendekatkan

dirinya kepada Sang Pencipta (sangkan paraning dumadi ) yang

dikonkretisasikan dalam bentuk tempat suci, pawongan merupakan

pengejawantahan dari sebuah pengakuan yang tulus dari manusia itu sendiri,

bahwa manusia tak dapat hidup menyendiri tanpa bersama-sama dengan

manusia lainnya (sebagai makhluk sosial), Sedangkan palemahan adalah

merupakan bentuk kesadaran manusia bahwa manusia hidup dan berkembang

di alam, bahkan merupakan bagian dari alam itu sendiri.

1. Parhyangan

Parahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Ida

Sang Hyang Widi Wasa / Brahman sang pencipta / Tuhan Yang Maha

Esa. Sebagai Umat beragama atas dasar konsep theology yang
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diyakininya khususnya Umat Hindu yang pertama harus dilakukan

adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan Sang Pencipta

melalui kerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Untuk hal ini ditempuh dengan Catur Marga yaitu empat jalan

menuju Sang Pencipta yakni :

a. Karma Marga merupakan suatu ajaran yang mendorong Umat

untuk berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan orang

banyak atau dirinya sendiri berada dalam lingkungan itu. Apa

yang dikerjakannya tersebut di landasi dengan rasa tulus iklas dan

tanpa pamrih. Yang dapat diperbuat dan mempunyai nilai spiritual

yang tinggi adalah membangun dan membantu pembangunan

tempat-tempat ibadah baik melalui memberikan dana punya (

memberikan sumbangan berupa uang atau bahan-bahan bangunan

), sehingga dapat memperlancar kegiatan pembangunan tempat-

tempat ibadah tersebut dan terwujud dengan baik serta dapat

dimanfaatkan sebagai mana mestinya oleh Umat beragama untuk

kegiatan Keagamaan.

b. Bhakti Marga merupakan suatu ajaran yang mendorong Umat

untuk tulus iklas mengabdi atas dasar kesadaran pengabdiaan,

yang dimaksudkan disini adalah selain berbhakti kepada Hyang

Widi Wasa (Tuhan) juga mengabdi untuk kepentingan

masyarakat, Bangsa, dan Negara.

c. Jnana Marga merupakan suatu ajaran yang mendorong umat

untuk yang mempunyai kemampuan pemikiran – pemikiran yang
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cemerlang dan positif untuk disumbangkan secara sukarela dan

tanpa imbalan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Raja Yoga Marga merupakan suatu ajaran yang mendorong umat

untuk selalu menghubungkan diri dengan Tuhan melalui kegiatan

sembahyang, tapa ( mengikuti untuk tidak melanggar larangan/

pantangan ), brata ( mengendalikan diri ) dan semadi ( selalu

menghubungkan diri dengan berpasrah diri kepada Tuhan melalui

berjapa/jikir ).

2. Pawongan

Pawongan adalah hubungan harmonis antara sesama umat manusia.

Dalam hal ini ditekankan agar sesama umat beragama untuk selalu

mengadakan komunikasi dan hubungan yang harmonis melalui

kegiatan Sima Krama Dharma Santhi / silahturahmi. Dan kegiatan ini

dipandang penting dan strategis mengingat bahwa umat manusia

selalu hidup berdampingan dan tidak bisa hidup sendirian. Oleh

karena itu tali persahabatan dan persaudaraan harus tetap terjalin

dengan baik.

3. Palemahan

Palemahan adalah hubungan harmonis antara umat manusia dengan

alam lingkungannya. Ajaran ini menekankan kepada umat manusia

untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, sehingga

terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaganya keseimbangan
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ekosistem. Untuk mewujudkan keharmonisan dengan alam

lingkungan, bentuk-bentuk nyata yang dapat dipedomani dan

dilaksanakan khususnya bagi Umat Hindu adalah melalui pengamalan

makna Tumpek Uduh, Tumpek Kandang dan Caru ( Bhuta Yajna )

dengan berbagai tingkatannya. Semuanya itu merupakan suatu tatanan

yang mendasar serta mengandung konsep – konsep keseimbangan

yang pada intinya memberikan dorongan untuk menumbuh

kembangkan rasa cinta kasih kepada sesama dan alam lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang relevan dari I Gede Riana tahun 2011

menyatakan, dunia tradisi Bali yang berjiwa Hindu dengan elemen pemujaan

alam dan para leluhur adalah hasil evolusi dan akulturasi dari beberapa

budaya yang datang ke pulau Bali. Sistem dan tatanan kehidupan seperti desa

adat dengan sistem banjar yang direkat oleh konsep tiga pura yang disebut

Kahyangan Tiga (Puseh, Desa, Dalem) dan pura keluarga (Merajan) serta

organisasi pertanian bernama subak diperkirakan telah mulai diterapkan di

Bali sejak awal abad ke 11, dan hingga kini masih tetap kuat keberadaannya.

Beberapa konsep tersebut merupakan awal munculnya Tri Hita Karana.

Konsep Tri Hita Karana merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah

tumbuh, berkembang dalam tradisi masyarakat Bali, dan bahkan saat ini telah

menjadi landasan falsafah bisnis, filosofi pengembangan pariwisata,

pengaturan tata ruang, dan rencana stratejik pembangunan daerah.
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5. Pengertian Hukum Alam

Menurut Friedmann (1990 : 47) aliran ini timbul karena kegagalan umat

manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Kebebasan mengenai hukum

alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk

hidup akan diketahui. Pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi

tertib social serta tertib hukum eksistensi manusia. Aliran hukum alam

menurut sumbernya terbagi atas hukum alam Irasional dan hukum alam

Rasional.

A. Hukum Alam Irasional

Hukum alam ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan

abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, penganut aliran ini

antara lain ; Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Aliegry, dan Piere

Dubois.

1. Thomas Aquinas (1225-1274)

Filsafatnya berkaitan erat dengan teologi. Menurutnya, yang tidak

dapat ditembus oleh akal memerlukan iman untuk memeahami

pengetahuan. Oleh karena itu menurut Aquinas ada dua pengetahuan

yang berjalan bersama, yaitu :

- Pengetahuan alamiah berpangkal pada akal

- Pengetahuan iman berpangkal wahyu

Tentang hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal

untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus
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masyarakat, ada empat macam hukum yang diungkapkan oleh

Aquinas, yakni :

a. Lex Aeterna hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh

panca indra manusia.

b. Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indra

manusia.

c. Hukum alam lex naturalis yaitu penjelmaan dari lex aeterna

kedalam rasio manusia.

d. Penerapan lex positivis naturalis dalam kehidupan manusia

didunia.

2. John Salisbury (1115-1180)

Rohaniwan abad pertengahan ini memiliki pandangan dengan

pendekatan organis, menurutnya Negara dan gereja perlu

berkerjasama. Menurutnya penguasa harus memperhatikan hukum

yang tertulis dan tidak tertulis, kemudian rohaniwan memberi arahan

kepada penguasa agar tidak merugikan rakyat dan mengabdi pada

gereja.

3. Dente Aligiery (1265-1321)

Menurut filsuf abad pertengahan ini keadilan akan tercapai dengan

adanya pemerintahan absolute yang akan menjadi badan tertinggi

yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan

yang lainnya. Dasar hukumnya adalah yang mencerminkan hukum

Tuhan. Dan yang ia maksud badan tertinggi itu adalah kekaisan

Romawi.
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4. Piere Dubois (Lahir 1255)

Filsuf perancis ini menciptakan kerajaan perancis yang memerintah

dunia dengan kekuasaan yang langsung dari Tuhan untuk membuat

aturan yang universal dan memerintah dunia.

B. Hukum Alam Rasional

Aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum

yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Tokoh aliran ini antara

lain : Hugo De Groot (Grotius), Christian Thomasius dan Samuel Von

Pafundorf.

1. Hugo De Groot (Grotius) (1583-1645)

Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional karena

mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar

Negara, seperti hukum perang dan damai serta hukum laut.

Menurutnya hukum bersumber dari rasio manusia dan tidak dapat

diubah walaupun oleh Tuhan, tetapi diberi kekuatan mengikat oleh

Tuhan.

2. Samuel Von Pafundrof (1632-1694) dan Christian Thomasius ( 1655-

1728)

Samuel (Jerman) ; hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal

pikiran yang murni. Menurutnya hukum alam yang lahir dari faktor-

faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri,

seperti naluri akan terdesak kebelakang. Disisi lain undang-undang

akan semakin maju. Menurut Thomasius manusia hidup dengan
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berbagai macam naluri yang bertentangan, sehingga diperlukan aturan

yang mengikat.

Menurut kodratnya manusia adalah makluk sosial atau makluk

bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal dan pikiran untuk

berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia

sebagai makluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia

lainnya. Dorongan masyarakat yang telah dibina sejak lahir akan selalu

menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya

manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

Manusia dikatakan sebagai makluk social menurut Barhanudin Salam (2002 :

112) juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk

berhubungan ( interaksi ) dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa

hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah manusia lain.

Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin dapat berjalan

dengan tegak. Karena denga bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan

tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara dan bisa mengembangkan seluruh

potensi kemanusiaan dalam dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa manusia dikatakan sebagai makluk sosial, karena beberapa alasan,

yaitu;

1. Manusia tunduk pada aturan dan norma sosial yang berlaku.

2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.

3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.

4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah

manusia.
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5. Manusia hidup melalui suatu peradaban / kebudayaan dan hukum alam

yang mengantar manusia itu sendiri menuju suatu perubahan sosial

secara moderen.

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang

akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen

yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok

masalah, maka penulis mengambil beberapa factor yang menjadi penyebab

perbedaan konsep Tri Hita Karana sebagai implementasi Hukum Alam pada

adat Bali, factor budaya masyarakat Bali dan faktor persepsi individu maupun

masyarakat.

→

Gambar 2.1 Skema Krangka Pikir

Persepsi Masyarakat Adat
Bali di Desa Bedeng 10
Trimurjo :

a. Pemahaman

b. Tanggapan

c. Harapan

Konsep Tri Hita Karana
Sebagai Implementasi Hukum
Alam di Desa Bedeng 10
Trimurjo :

a. Hubungan Manusia
dengan Tuhan.

b. Hubungan Sesama
Manusia.

c. Hubungan Manusia
dengan Alam sekitar.

B. Kerangka Pikir
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ni adalah metode penelitian

deskriptif (Descriptive Resarach). Metode deskriptif adalah suatu metode

yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa masa sekarang Muhammad

Masir (1988:63).

Berdasarkan pendapat diatas yang dimaksudkan dengan penelitian deskritif

adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada

pada masa sekarang melalui pengumpulan data dan menganalisa data yang

diperoleh dari responden.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat

adat Bali yang sudah berkeluarga di Desa Bedeng 10 Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 129 kepala

keluarga (KK).
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Tabel 3.1. Jumlah masyarakat Hindu Jawa yang ada di Desa Bedeng
10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

No Nama LK Jumlah keluarga
1 2 10 KK
2 3 42 KK
3 4 45 KK

Jumlah 97 KK
Sumber: Data Primer Desa Bedeng 10 Kec. Trimurjo 2015

Tabel 3.2. Jumlah masyarakat Hindu Bali yang ada di Desa Bedeng
10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

No Nama LK Jumlah keluarga
1 2 6 KK
2 3 10 KK
3 4 16 KK

Jumlah 32 KK

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan peneliti dengan berpegang pada

pendapat Suharsimi Arikunto (2002:107) yang menyatakan bahwa

“untuk ancer-ancer, jika subyek kurang dari 100, lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika

subyeknya lebih dari 100 diambil 10 – 15% atau 20 – 25% ataupun lebih,

tergantung setidak-tidaknya dari:”

1. Kemampuan meneliti dari waktu, tenaga dan data.

2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena

menyangkut hal banyak sedikitnya data.

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.



45

Maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 20% dari

jumlah keseluruhan masyarakat adat Hindu Bali dan Hindu Jawa yang ada

di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

yang akan diambil dari masing-masing LK sebanyak 20%. Jadi sampel

dalam penelitian ini adalah 20% x 129 = 26 responden. Penarikan sampel

dilakukan dengan menggunakan tehnik simple random sampling.

Tabel 3.3. Distribusi sampel jumlah masyarakat Hindu Bali dan
Hindu Jawa yang ada di Desa Bedeng 10 Kecamatan
Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

No Nama LK Jumlah keluarga Sampel
1 2 20% x 16 KK 4 KK
2 3 20% x 52 KK 10 KK
3 4 20% x 61 KK 12 KK

Jumlah 129 KK 26 KK
Sumber: Data Primer Desa Bedeng 10 Kec. Trimurjo 2015

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membedakan dua variabel yaitu variabel bebas

sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terkat sebagai yang

dipengaruhi (Y) yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Hindu

Bali dan Hindu Jawa.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah konsep Tri Hita Karana

sebagai implementasi hukum alam.
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D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini :

1. Persepsi Masyarakat Bali (Variabel X)

Persepsi masyarakat Bali merupakan cara pandang sekelompok individu

yang telah hidup bersama didalam suatu lingkungan terhadap suatu objek

atau permasalahan yang diamati berdasarkan pengalaman dan

pengetahuan masing-masing individu, yang menyebabkan perbedaan cara

pandang individu yang satu dengan yang lainnya walaupun obyek atau

permasalahan yang dinilai sama.

2. Konsep Tri Hita Karana (Variabel Y)

Hakikat mendasar Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga

penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan

antara manusia dengan Tuhan nya, manusia dengan alam lingkungannya,

dan manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut

diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih

mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Tri

Hita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong

konsumerisme, pertikaian dan gejolak. Selain itu, Masyarakat Bali

mengajarkan masyarakatnya dan memegang teguh konsep Tri Hita

Karana (konsep ajaran dalam agama hindu), dan mengimplementasikan

dalam kehidupan sehari-hari.
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E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Persepsi Masyarakat Bali (Variabel X)

Persepsi masyarakat Bali merupakan cara pandang sekelompok individu

yang telah hidup bersama didalam suatu lingkungan terhadap suatu objek

atau permasalahan yang diamati berdasarkan pengalaman dan

pengetahuan masing-masing individu, yang menyebabkan perbedaan cara

pandang individu yang satu dengan yang lainnya walaupun obyek atau

permasalahan yang dinilai sama.

Indikator dari tabel persepsi ini adalah pemahaman, tanggapan, dan

harapan.

2. Konsep Tri Hita Karana (Variabel Y)

Konsep Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab

kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia

dengan Tuhan nya, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia

dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut diharapkan

dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan

individualisme dan materialisme. Membudayakan Tri Hita Karana akan

dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian

dan gejolak. Selain itu, Masyarakat Bali mengajarkan masyarakatnya dan

memegang teguh konsep Tri Hita Karana (konsep ajaran dalam agama

hindu), dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.



48

Indikator dalam variabel ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan,

hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam

sekitarnya.

F. Rencana Pengukuran

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi

masyarakat Bali terhadap konsep Tri Hita Karana, yang diukur dalam

veriabel persepsi adalah besarnya tingkat pemahaman, pendapat dan harapan

masyarakat adat Bali.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Hal

ini dimaksudkan agar memperoleh hasil yang maksimal, maka pengumpulan

data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Angket/kuesioner

Angket atau kuisioner berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang terdiri

dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan

dijawab oleh responden penelitian yaitu masyarakat yang terpilih secara

acak menjadi sampel penelitian. Angket yang dibuat dalam bentuk soal

pilihan ganda yang bersifat tertutup dan memiliki alternatif jawaban yang

harus dipilih oleh responden. Dalam setiap soal memiliki tiga alternatif

jawaban dan masing-masing memiliki bobot atau sekor nilai yang

berbeda yaitu:

a. Skor 3 diberikan untuk jawaban yang sesuai harapan
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b. Skor 2 diberikan untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan

c. Skor 1 diberikan untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Tehnik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan

informasi secara langsung dan lengkap yang akan dijadikan bahan

pendukung metode kuisioner. Dalam pelaksanaannya peneliti

melakukan wawancara dengan responden masyarakat adat Bali yang

sudah berkeluarga, Kepala Desa dan Tokoh Adat.

b. Pengamatan

Metode observasi digunakan untuk melakukan pengamatan dan

pengambilan data secara langsung terhadap objek penelitian dan

keadaan tempat penelitian serta keadaan umum tempat peneltian.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data yang

mendukung penelitian ini yang diperoleh dari informasi-informasi

dan dokumen-dokumen dari kantor Kepala Desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
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H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 168) “uji validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukan tingkat kevaliditas dalam suatu instrument

dengan demikian untuk menentukan item soal dilakukan control

langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator yang dipakai”.

Untuk menentukan validitas item soal dilakukan control langsung

terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai

yaitu logical validity dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen

pembimbing skripsi yang dianggap penulis sebagai ahli penelitian dan

menyatakan angket ini valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 170) “uji reliabilitas merupakan

suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik sehingga

mampu mengungkap data yang bisa dipercaya”.

Penelitian yang menggunakan angket, dalam pelaksanaannya

memerlukan suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya.

Untuk reliabilitas angket diadakan uji coba, yang dapat ditempuh dengan

cara sebagai berikut:

a. Menyebarkan angket untuk diujicobakan kepada 10 orang di luar

responden;

b. Hasil uji coba dikelompokan dalam item ganjil dan item genap;
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c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product

Moment, yaitu:
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Keterangan :

: Hubungan Variabel X dan Y

x : Variabel bebas

y : Variabel terikat

N : Jumlah responden

d. Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus Spearman

Brown, sebagai berikut:

=
rgg

rgg

1

)(2

Keterangan :

: Koefisisien Reliabilitas seluruh item

rgg : Koefisien korelasi item ganjil dan genap

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas

dengan kriteria, sebagai berikut:

0, 90 – 1, 00 : Tinggi

0, 50 – 0, 89 : Sedang

0, 00 – 0, 49 : Rendah
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I. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam penelitian ini analisa data yang

digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif  yang diperoleh dari analisis

tabel dan persentase, yang selanjutnya diuraikan dalam beberapa keterangan

atau kalimat.

Untuk megelola dan menganalisis data, akan digunakan rumus yang

dikemukakan oleh Hadi, yaitu:

K

NRNT
I




Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Rendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase Muhammad Ali (1993:184)

digunakan rumus sebagai berikut:

%100
N

F
P

Keterangan:

P = Besarnya presentase
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F = Jumlah alternatif seluruh item

N = Jumlah perkalian antar item dan responden

Untuk mentafsirkan banyaknya presentase Suharsimi Arikanto (2002:196)

yang dperoleh degunakan kriteria sebagai berikut:

76 % - 100 % = Baik

56 % - 75 % = Cukup

40 % - 55 % = Tidak Baik
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data instrument penelitian berupa angket, dapat

disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap konsep Tri Hita Karana

sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan indikator pemahaman sebanyak 14 responden atau 53,9 %

masuk dalam kategori paham. Berdasarkan indikator tanggapan sebanyak 15

responden atau 57,7 % masuk dalam kategori setuju. Berdasarkan indikator

harapan sebanyak 15 responden atau 57,7 % masuk dalam kategori

berdampak.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai agama terutama dalam

ajaran mengenai konsep Tri Hita Karana. Masyarakat yang tidak paham

mengenai Tri Hita Karana sering berbeda pendapat atau kurangnya

kepedulian terutama dalam masalah di kehidupan sehari-hari yang seharusnya

pelaksanaannya harus seimbang antara hubungan manusia dengan Tuhan,

hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Karena di dalam ajaran agama Hindu agar mendapatkan kehidupan yang

sejahtera haruslah menjaga hubungan baik yang terdapat di dalam konsep Tri

Hita Karana tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai

berikut :

1. Kepada Masyarakat Hindu di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah diharapkan untuk lebih mendalami dan

memahami kebudayaan serta ajaran agama terutama dalam konsep Tri

Hita Karana, agar tidak adanya perbedaan pendapat di dalam penerapan

konsep Tri Hita Karana.

2. Kepada Para Ketua Adat diharapkan memberikan penjelasan kepada

masyarakat Hindu terutama kepada masyarakat yang sudah lanjut usia

yang belum mengerti dan memahami kebudayaan yang harus dilestarikan

serta kebudayaan yang harus diterapkan agar tidak terjadi perbedaan

pendapat antar masyarakat.

3. Kepada Para Generasi Muda supaya selalu belajar dan mendalami

kebudayaan serta menjaga hubungan baik dalam ajaran konsep Tri Hita

Karana yang telah diwariskan oleh leluhur agar mendapatkan

keseimbangan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu

diharapkan masyarakat Hindu terus melestarikan-nya sebagai upaya agar

kearifan lokal masyarakat Hindu tetap terjaga dan terus dirasakan oleh

generasi berikutnya.
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