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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA 

 

 A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan 

dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau 

konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang akan dijadikan landasan 

teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Konsep Asumsi Masyarakat 

Dalam rangka memilih salah satu teori atau pendekatan yang digunakan untuk 

mendukung argumentasi pada kerangka berpikir diperlukan adanya asumsi, 

postulat, atau prinsip secara tersurat. Asumsi adalah pernyataan yang dapat 

diuji kebenaran secara empiris.postulat adalah pernyataan yang kebenarannya 

tidak perlu diuji, dan prinsip adalah pernyataan yang berlaku umum bagi gejala 

tertentu dan mampu menjelaskan kejadian yang terjadi (Husaini dan Purnomo, 

2011: 36). 

Sedangkan menurut Riduan, asumsi adalah landasan berpikir karena dianggap 

benar. Peneliti harus dapat memberikan sederet asumsi tentang kedudukan 

masalahnya, karena asumsi atau anggapan dasar ini menjadi landasan teori di 

dalam pelaporan hasil penelitian. Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi 
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dan dapat pula pemikiran penelitian sendiri. Apapun materinya, asumsi 

tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau 

dibuktikan lagi kebenarannya, sekurang-kurangnya bagi masalah yang akan 

diteliti pada masa itu. Asumsi-asumsi  dirumuskan sebagai landasan bagi 

hipotesis laporan atau penelitian (Riduan, 2010:9). 

Secara umum, asumsi didefinisikan sebagai hasil abstraksi pemikiran yang oleh 

peneliti dianggap benar dan dijadikan sebagai pijakan untuk mengkaji satu atau 

beberapa gejala (Sudarwan Danim, 2000: 113). 

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka yang dimaksud dengan asumsi adalah 

sebuah pemikiran yang biasa dibuat oleh manusia untuk mengkaji suatu 

masalah. 

Masyarakat adalah  suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan 

kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam 

lingkungan. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang 

menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat 

membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang 

khas. Dalam lingkungan itu, antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, 

antara kakek dan cucu, antara sesama kaum laki-laki, atau sesama kaum 

wanita, larut dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu 

kelompok manusia, yang disebut masyarakat (Abu Ahmadi, 2003: 97). 

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan 

( Soerjono Soekanto, 1990 : 149 ).  
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Dari pendapat beberapa ahli tersebut maka yang dimaksud dengan asumsi 

masyarakat adalah hasil abstraksi pemikiran yang dianggap benar oleh 

sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap masyarakat Desa Pugung 

Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, maka dapat 

diambil kesimpulan dari hasil wawancara dengan pengelola Situs Megalithik 

Taman Purbakala dan beberapa masyarakat Desa Pugung Raharjo dilihat dari 

mengetahui, mengerti dan memahami sehingga masyarakat Desa Pugung 

Raharjo mengasumsikan bahwa Situs Megalithik merupakan tempat objek 

wisata bagi wisatawan daerah maupun luar daerah, kedua bahwa Situs 

Megalithik Taman Purbakala Merupakan tempat pembelajaran sejarah bagi 

sekolah-sekolah di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur dan ketiga bahwa Situs Megalithik merupakan 

tempat yang dianggap sakral. 

Menurut Poedjawijatna dalam bukunya “Tahu dan Pengetahuan” menyatakan 

bahwa manusia itu tahu sesuatu, rasanya tidak disangkal seseorang. Manusia 

tahu akan dunia sekitarnya, akan orang-orang lain ia tahu akan yang baik dan 

akan yang buruk, akan tetapi hal yang nampaknya sederhana seperti ini 

sebetulnya banyak mengandung kesulitan (Poedjawijtna, 1991: 9).  

Poedjawijatna juga mengemukakan tentang tahu memiliki empat gejala yaitu 

manusia ingin tahu, manusia ingin tahu yang benar, objek tahu ialah yang ada 

dan yang mungkin ada dan manusia tahu bahwa ia tahu (Poedjawijatna, 
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1991:13). Menurut Burhanuddin Salam beberapa pengetahuan yang dimiliki 

manusia yaitu: 

1. Pengetahuan biasa atau common sense 

2. Pengetahuan ilmu, secara singkat orang menyebutnya yaitu ilmu 

sebagai terjemahan dari science 

3. Pengetahuan filsafat, atau dengan singkat saja disebut filsafat 

4. Pengetahuan religi (pengetahuan agama), pengetahuan atau kebenaran 

yang bersumber dari agama (Burhanuddin Salam, 1984:5). 

 

Asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap Situs Megalitik Taman 

Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur sebagai tempat wisata merupakan pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa 

(knowledge/commom sense), tidak memandang betul-betul sebab-sebabnya, 

tidak mencari rumusan yang seobyektif-obyektifnya, tidak menyelidiki 

obyeknya sampai habis-habisan, tak ada sintesis, tak bermetode dan tak 

bersistem (Burhanuddin Salam, 1984:8). Dengan common sense, semua orang 

sampai kepada keyakinan secara umum tentang sesuatu, dimana mereka akan 

berpendapat sama semuanya. 

Menurut Harold H. Titus dalam buku Burhanuddin Salam mengemukakan 

beberapa ciri khusus daripada common sense, sebagai berikut: 

a. Common sense cenderung menjadi biasa dan tetap, atau bersifat 

peniruan, serta pewarisan dari masa lampau (ingat folkways pada 

masyarakat tradisional) 

b. Common sense sering kabur atau samar dan memiliki arti ganda 

(ambiguous) 

c. Common sense merupakan suatu kebenaran atau kepercayaan yang 

tidak teruji, atau tidak pernah diuji kebenarannya (Burhanuddin 

Salam, 1984:6) 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan 

biasa adalah pengetahuan tentang Taman Wisata Purbakala Situs Megalithik 
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Pugung Raharjo yang secara umum apa adanya dari hasil penglihatan manusia 

tanpa mengetahui sebab-sebabnya, tetap, hasil pewarisan masa lampau, dan 

tidak teruji secara ilmiah. Pengetahuan biasa pada Taman Purbakala Pugung 

Raharjo sebagai tempat wisata dapat diambil sebagai indikator yaitu sebagai 

berikut: 

1. Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan tempat 

wisata 

2. Mengetahui situasi dan kondisi wisata Taman Purbakala Pugung Raharjo 

3. Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan warisan 

budaya leluhur. 

Menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya “Pengantar Filsafat” menyatakan 

bahwa mengerti adalah seseorang tidak hanya tahu apa yang dia lihat tetapi 

mencoba untuk mengenal lebih jauh tentang apa yang dia lihat, dengan kata 

lain orang tersebut tidak puas dengan hanya melihat keadaan dan kejadian-

kejadian itu saja melainkan dengan akalnya Ia “mengerjakan” fakta-fakta itu, 

mengolong-golongkan, menghubung-hubungkan dan menarik kesimpulan dari 

yang dia lihat (Burhanuddin Salam, 2003: 50). 

Berdasarkan pendapat di atas maka mengerti itu tidak puas hanya dengan 

menetapkan kejadian atau fakta namun ia menggunakan pikirannya untuk 

menyusun, mengatur, menghubungkan, mempersatukan bermacam-macam 

pengalaman itu dan mencoba mencari keterangannya. Berdasarkan pengertian 

tersebut peneliti dapat mengambil indikator mengerti yaitu sebagai berikut: 

1. Pada Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo terdapat beraneka 

ragam benda peninggalan sejarah sejak zaman Megalithik, Klasik dan Islam 
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2. Pada Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo terdapat 7 buah 

punden berundak yang berbeda-beda setiap pundennya 

3. Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan warisan sejarah Desa 

Pugung Raharjo. 

Menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, 

melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. 

Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam erlebnis 

(sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), 

pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir 

secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain (Poesprodjo, 1987: 

52-53). 

Berdasarkan pendapat di atas memahami berarti bahwa ia mengerti benar akan 

sesuatu keadaan dan dapat memberikan suatu makna dari apa yang dipelajari. 

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti dapat mengambil indikator memahami 

yaitu sebagai berikut: 

1. Taman Purbakala Pugung Raharjo tidak hanya sebagai tempat wisata tetapi 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ritual 

2. Kegiatan ritual keagamaan dilaksanakan pada hari-hari tertentu dengan 

dilengkapi sesaji (saji-sajian) berupa buah-buahan, jajanan, atau bunga-

bungaan.  

3. Kegiatan keagamaan memiliki nilai yang sakral dengan tujuan meminta 

keselamatan. 
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2. Konsep situs 

Menurut Sidi Gazalba, yang dimaksud dengan situs atau taman purbakala 

adalah, “Lokasi warisan masa lalu yang bersifat visual. Warisan tersebut 

meliputi bangunan dan monumen yang tersimpan dalam tanah dan merupakan 

hasil kebudayaan bangsa pada masa lalu” (Sidi Gazalba, 1981; 16). 

Menurut Junus Satrio Atmojo (1999;117) situs adalah sebidang tanah di 

permukaan bumi yang mengandung atau diduga mengandung peninggalan 

purbakala. 

Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1992 

Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda 

Cagar Budaya, yang dimaksud dengan situs adalah “Lokasi yang mengandung 

atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang 

diperlukan bagi pengamannya” (Depdikbud,1992;1). 

Konsep lain dari situs adalah lokasi dimana terjadi peristiwa penting, tempat 

berlangsungnya kehidupan atau aktivitas manusia dari masa prasejarah dan 

sejarah, atau tempat keberadaaan bangunan, struktur baik yang masih  berdiri 

di atasnya maupun yang telah runtuh atau di bawah tanah (Supratikno Raharjo 

dan Hamdi Muluk, 2011:18). 

Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah: 

Situs prasejarah yang yang bertumpang tindih (over lepping) dengan 

kebudayaan yang lebih kemudian, dalam hal ini Hindu-Budha. Adapun 

peninggalan-peninggalan Prasejarah Pugung Raharjo yang terletak dalam satu 

areal seluas ± 30 hektar adalah sebagai berikut: 
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1. Punden berundak sejumlah tujuh (7) bangunan. 

2. Batu mayat (batu kandang) dan altar  batu. 

3. Batu berlubang. 

4. Benteng parit dari gundukan tanah 

5. Sejumlah batu lumpang  

6. Kolam “Megalithik” 

7. Dolmen 

8. Reruntuhan bekas pondasi bangunan 

9. Batu bergores 

10. Bekas pondasi bangunan 

(Endjat D. J. dan Hermansyah, 1989; 15) 

 

Selain benda-benda prasejarah yang berada di lapangan, di Taman Purbakala 

Pugung Raharjo juga terdapat benda-benda prasejarah hasil temuan penduduk 

dan petugas Bidang Musejarah Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung yang 

kini disimpan di rumah informasi Pugungraharjo.  

Adapun koleksi benda-benda bersejarah tersebut adalah: 

1. Sebuah patung primitif 

2. Sebuah patung hasil kebudayaan Hindu-Budha 

3. Sebuah potongan kapak lonjong 

4. Sebuah potongan alat batu dari batu andesit kasar 

5. Beberapa pecahan batu berlubang 

6. Sebuah batu bergores 

7. Sebuah batu pengirik (anak batu) 

8. Sebuah potongan batu alat penumbuk 

9. Sebuah batu pipisan 

10. Sebuah batu pipisan yang berbentuk kasar 

11. Dua buah bandul jala dari tanah liat 

12. Sebuah mata tombak dari besi  

13. Sebuah alat dari kayu (fosil kayu) 

14. Sebuah pecahan bagian atas keramik klasik 

15. Bebrapa keramik asing dan pecahannya 

16. Pragmen keramik asing 

(Endjat D. J. dan Hermansyah, 1984; 36-44). 

Dari pendapat beberapa ahli di atas yang dimaksud dengan Taman Purbakala 

Pugung Raharjo adalah suatu tempat dimana tempat tersebut diduga 

mengandung atau memiliki peninggalan materi masa lampau yang bersifat 
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visual dan terdapat di daerah Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur. 

3. Konsep Megalithikum 

Kebudayaan Megalitik ialah suatu kebudayaan yang banyak menghasilkan 

buah karya dari batu-batu besar. Batu-batu ini biasanya tidak dikerjakan halus-

halus hanya diratakan secara kasar saja untuk mendapat bentuk yang 

diperlukan (Soekmono, 1973: 72).  

Para sarjana berpendapat, bahwa mula-mula timbulnya Megalithik adalah sejak 

zaman Neolithik yaitu pada zaman Batu Muda, yang berkembang pesat pada 

zaman Batu Logam. Menurut Robert Von Heine Geldren, pembawa 

kebudayaan megalitik ke Indonesia adalah bangsa Ras Austronesia kira-kira 

pada tahun 2500-1500 SM. Beliau bahkan membagi kebudayaan Megalithik ini 

menjadi dua, yaitu Megalithik Tua dan Megalithik Muda. Megalithik Tua 

yaitu: menhir, punden berundak, tahta batu dan sebagainya. Megalithik Muda 

yaitu: sarkopagus, patung-patung primitif, dan sebagainya. Tapi para sarjana 

lain berpendapat pula, bahwa kedua unsur tadi akhirnya bersatu padu sehingga 

sulit untuk mendeteksi mana yang tua mana pula yang muda (Endjat D.J. dan 

Hermansyah, 1989:18-19). 

Berdasarkan pendapat di atas Megalithikum adalah jenis kebudayaan zaman 

Prasejarah, di mana manusia saat itu belum mengenal tulisan. Sebagai ciri-ciri 

alat kehidupan saat itu, masih terbuat dari bebatuan besar antara lain seperti 

batu tegak atau disebut (menhir), meja batu (dolmen) kuburan batu dan keranda 

batu. 
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A. Kerangka Pikir  

Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah suatu tempat dimana tempat 

tersebut diduga mengandung atau memiliki peninggalan materi masa lampau 

yang bersifat visual dan terdapat di daerah Pugung Raharjo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Situs ini memiliki berbagai 

macam fungsi yang secara keseluruhan di manfaatkan oleh masyarakat sekitar 

maupun masyarakat pendatang di situs ini, bahkan situs ini menjadi daya tarik 

tersendiri oleh masyarakat daerah maupun masyarakat luar daerah. Masyarakat 

sekitar tersebut memiliki berbagai asumsi yang berbeda terhadap keberadaan 

Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur ini. Asumsi yang berbeda ini disebabkan oleh 

faktor-faktor pendukung seperti diantaranya adanya mitos dari kalangan 

masyarakat terdahulu mereka dan pemanfaatan situs untuk kepentingan 

kelompok-kelompok tertentu. 

Berdasarkan wawasan, pengetahuan dan kepercayaan terhadap situs Megalithik 

Taman Purbakala masyarakat desa Pugung Raharjo memiliki asumsi yang 

berbeda  untuk mendukung atau menolak keberadaan situs dan pemanfaatnya. 

Masyarakat desa berasumsi bahwa situs Megalithik merupakan tempat 

pembelajaran sejarah, dimana masyakat pendukungnya menyakini bahwa Situs 

Megalithik Taman Purbakala Pugung Rahajo dapat dimanfaatkan sebagai 

tempat pembelajaran sejarah yang akan sangat berguna untuk pengetahuan 

tentang keberadaan situs. Kemudian masyarakat Desa Pugung Raharjo telah 

meyakini bahwa Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo 

merupakan tempat sakral, sejak pertaman kali ditemukan situs di lokasi 
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tersebut dan masyarakat Pugung Raharjo maupun luar daerah Pugung Raharjo 

memanfaatkan situs ini untuk kepentingan agama.  

Selain sebagai tempat pembelajaran dan tempat yang sakral, situs megalithik 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat budaya dan wisata. Salah satu 

alternatif  hiburan keluarga adalah dengan berwisata ke Situs Megalithik 

Taman Purbakala Pugung Raharjo karena situs Megalithik memiliki daya tarik 

tersendiri dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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B. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                           : Garis Akibat 

 

 

Asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo pada 

pemanfaatan Situs Megalithik Taman Purbakala 

Pugung Raharjo Lampung Timur 

Mengetahui 

(sebagai tempat 

wisata) 

Indikator: 

1. Merupakan 

tempat wisata 

2. Situasi dan 

kondisi wisata 

taman purbakala 

3. Merupakan 

warisan budaya 

leluhur 

 

 

Mengerti 

(sebagai tempat 

pembelajaran sejarah) 

Indikator: 

1. Terdapat beraneka 

ragam peninggalan 

sejarah 

2. Terdapat punden 

berundak yang 

berbeda-beda 

setiap pundennya 

3. Merupakan 

warisan sejarah 

desa Pugung 

Raharjo 

Memahami 

(sebagai tempat 

sakral) 

Indikator: 

1. Dapat 

dimanfaatkan 

untuk kegiatan 

ritual 

2. Pelaksanaan 

kegiatan ritual 

keagamaan 

lengkap dengan 

sesajian 

3. Memiliki nilai 

yang sakral  
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