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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang unsur budaya pernah dilakukan oleh Evi Noviana 

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadyah 

Purwokerto pada tahun (2007). Penelitian tersebut berjudul “Unsur-unsur Kebudayaan 

Jawa dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk” karya Ahmad Tohari. Data penelitian ini 

yaitu teks yang mengandung unsur kebudayaan Jawa dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Parukkarya Ahmad Tohari. Sumber data ini yaitu Novel Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari. Unsur kebudayaan dijadikan objek penelitian dalam rangka 

menganalisis unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk khususnya kebudayaan Jawa daerah Banyumas. Hasil penelitian Noviana ini 

yaitu membahas tiga unsur budaya, yaitu sistem pengetahuan, sistem religi, dan 

kesenian. 

Penelitian kedua tentang kebudayaan pernah dilakukan oleh Pambayun 

Nisfulaeli mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadyah Purwokerto pada tahun (2010). Penelitian tersebut berjudul “Kajian 

Budaya dalam Novel “Sinden” Karya Purwadmadi Admadipurwa (Sebuah Kajian 

Antropologi Sastra). Data penelitian ini yaitu teks yang mengandung unsur budaya 

dalam novel Sinden karya Purwadmadi Admadipurwa. Sumber data penelitian ini 

yaitu Novel Sinden karya Purwadmadi Admadipurwa. Hasil penelitiannya yaitu  ada 

tiga unsur yang dibahas yaitu organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan kesenian. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu data penelitian ini 

berupa teks wujud dan unsur budaya Bali dalam kumpulan cerpen Perempuan yang 

Mengawini Keris. Sedangkan sumber data penelitian ini yaitu kumpulan cerpen 

Perempuan yang Mengawini Keris karya Wayan Sunarta. Dalam penelitian ini akan 

dibahas mengenai kebudayaan yang berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya. 

Jika penelitian sebelumnya membahas tentang kebudayaan Jawa, penelitian ini 

membahas tentang kebudayaan Bali. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Evi Noviana dan Pambayun Nisfulaeli. Oleh karena 

itu, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini perlu dilakukan. 

 

B. Landasan Teori  

1. Hakikat Kebudayaan 

Budaya dan kebudayaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Semua aktivitas dan kegiatan yang ada di dalam sebuah 

masyarakat tidak lepas dari budaya dan kebudayaan. Aktivitas ini dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh manusia dan menghasilkan hasil karya yang merupakan 

bagian dari kebudayaan. Hasil karya ini nantinya akan menjadi milik masyarakat yang 

memiliki kebudayaan tersebut. Serta menjadi bagian dari kekhasan masyarakat 

setempat. Hasil karya ini berasal dari pemikiran masyarakat yang dilakukan melalui 

aktivitas berpola yang dilakukan di dalam sebuah masyarakat. 

Widagdho, dkk (2010: 18) menyatakan budaya berasal dari kata majemuk 

budi-daya, yang berarti daya dari budi, karena itu mereka membedakan antara budaya 

dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa 

sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Kebudayaan 
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adalah cara khas manusia untuk mengadaptasi diri dengan lingkungannya. Segala 

sesuatu yang khas pada kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari proses 

belajar. Sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah dunia khas manusia. 

Kebudayaanlah yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan kata lain, 

kebudayaan adalah suatu cara hidup bersama, cara khas manusia dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungan alam dan merupakan strategi manusia dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Menurut Dawson (dalam Maran, 2000: 23), di dalam kenyataan kebudayaan 

adalah suatu kehidupan yang bersifat menyeluruh, mulai dari akarnya di tanah dan 

dalam kehidupan instingtif sederhana kaum penggembala, nelayan, dan sebagainya, 

sampai ketaraf perkembangan yang lebih tinggi dalam prestasi yang menakjubkan. 

Kebudayaan merupakan keseluruhan kehidupan manusia dari kehidupan instingtif 

yang sederhana hingga pada suatu kehidupan yang kompleks yang dilakukan oleh 

manusia di dalam masyarakatnya. Sementara itu Maran (2000:27) menyatakan bahwa 

kebudayaan merupakan cara berperilaku dan beradaptasi yang dipelajari, sebagai 

lawan dari pola-pola perilaku atau insting-insting yang diwariskan dari nenek moyang. 

Sedangkan  Harris (dalam Ratna, 2005: 5) menegaskan bahwa kebudayaan yaitu 

seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara 

belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Kebudayaan menjadi milik masyarakat 

dengan cara belajar dan ditunjukkan melalui tingkah laku berpola yang dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

Koentjaraningrat (2009:144) juga menyatakan bahwa kebudayaan adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dipelajari 
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dan dimiliki manusia. Untuk memperoleh kebudayaan tersebut manusia harus 

mempelajarinya agar nantinya kebudayaan yang dimilikinya dapat dipahami dan 

dimengerti hingga akhirnya bisa diturunkan kepada generasi penerusnya. Ketika 

menurunkan ke generasi berikutnya, masyarakat melakukan aktivitas di dalam 

kehidupan sehari-harinya untuk menghasilkan sebuah karya yang nantiya akan 

diturunkan ke generasi berikutnya. 

Dengan demikian kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar dan merupakan cara berperilaku dan beradaptasi yang dipelajari 

sebagai lawan dari pola-pola perilaku atau insting-insting yang diwariskan dari nenek 

moyang. Kebudayaan juga menjadi milik masyarakat karena telah di sepakati dan 

dilaksanakan oleh sekelompok orang di dalam masyarakat tersebut. Aktivitas di dalam 

kehidupan sehari-hari akan menghasilkan sebuah hasil karya yang dapat dijadikan 

sebagai bukti sejarah. Hasil karya yang digunakan sebagai hasil karya merupakan 

hasil kebudayaan yang biasa disebut hasil kebudayaan fisik. 

 

2. Wujud Kebudayaan 

Sedyawati (2007: 161-167) memetakan budaya menjadi dua, yakni budaya 

tangible dan intangible. Budaya tangible identik dengan budaya fisik (bendawi), 

karena sifatnya yang dapat disentuh dan dilihat karena berupa benda kongkrit. Budaya 

tangible pada umumnya berupa benda hasil kreasi manusia yang diproduksi untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu. Ini merupakan pembagian wujud kebudayaan secara 

batiniah dan secara lahir, atau biasa disebut dengan abstrak dan kongkrit. Yang 

bersifat kongkit merupakan kebudayaan fisik atau duniawi, sedangkan yang bersifat 
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abstrak merupakan kebudayaan yang tidak dapat diraba namun menjadi milik 

masyarakat setempat. 

Aset yang termasuk referensi budaya tangible di antaranya: bagunan kuno 

yang bersejarah, patung-patung pahlawan, benda warisan budaya seperti; karya seni, 

arsip, dokumen, foto, karya tulis, cetak, audiovisual berupa; kaset, video dalam film. 

Kesemua asset tersebut merupakan asset yang bersifat fisik, dapat dilihat. Kebudayaan 

tangible ini merupakan kebudayaan bendawi yang bersifat kongkri dan merupakan 

salah satu bagian dari wujud budaya. Aset ini menjadi milik masyarakat dan menjadi 

bagian sebagai salah satu bukti peninggalan perkembangan budaya yang ada. 

Peninggalan ini merupakan budaya fisik, yang biasa disebut dengan kebudayaan 

duniawi.  

Budaya intangible merupakan budaya yang bersifat abstrak seperti konsep dan 

nilai, dan dapat pula bersifat kongkret, tetapi tidak dapat dipegang, seperti tarian. 

Sedyawati (2007: 161-167) menguraikan, bahwa budaya intangible ini memiliki 

aspek-aspek sebagai berikut; (a) konsep mengenai benda itu sendiri, (b) perlambangan 

yang diwujudkan melalui benda itu, (c) kebermaknaan dalam kaitannya dengan fungsi 

atau kegunaannya, (d) isi pesan yang terkandung di dalamnya, khususnya apabila 

terdapat tulisan padanya, (e) teknologi untuk membuatnya, ataupun, (f) pola tingkah 

laku yang terkait dengan pemanfaatannya.  Referensi budaya intangible di antaranya; 

adat istiadat, cerita rakyat, legenda, bahasa, sejarah lisan (folklor), kreativitas, 

upacara, drama, pertunjukan atau perhelatan budaya dengan bentuk dan struktur 

tertentu, serta kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat. Pada satu 

titik tertentu suatu benda dapat memiliki dua karakteristik budaya sekaligus; budaya 

tangible, dan intangible. Bahkan setiap benda lazimnya memiliki dua aspek 
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kebudayaan yang melekat. Misalnya kain batik. Kain batik adalah materi yang wadag. 

Ia bersifat tangible karena memiliki wujud, dapat dilihat dan diraba. Pada saat yang 

sama, kain batik ini memiliki konsep yang bersifat abstrak atau intangible. Kain batik 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakaian; dengan seni lukis di atasnya, perpaduan 

warna dan keahlian membatik. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan pada mulanya bersifat abstrak, atau 

tak benda. Namun adakalanya kebudayaan mewujud dalam struktur material yang 

kompleks, sehingga kebudayaan sering dikenali sebagai benda-benda yang diciptakan 

oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pada saat yang sama, kebudayaan 

merupakan perilaku seperti pola-pola tindakan, bahasa, tata organisasi, sistem religi, 

seni dan lain-lain. Secara sederhana Koentjaraningrat (2009: 150) membagi 

kebudayaan dalam tiga wujud yaitu kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide, dan 

konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas 

manusia yang berpola, serta benda-benda sebagai hasil karya manusia. Adapun 

penjelasan tiga wujud kebudayaan tersebut adalah: 

 

a. Wujud Kebudayaan Berupa Ide 

Wujud pertama ini adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak 

dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam kepala atau dengan kata lain dalam 

alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan bersangkutan itu hidup. Kalau 

warga masyarakat menyatakan gagasan mereka tadi dalam tulisan, maka lokasi dari 

kebudayaan sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis 

warga masyarakat yang bersangkutan. Wujud ini merupakan awal dari keseluruhan 

Wujud Dan Unsur…, Novi Septiantika, FKIP UMP, 2014



 

 

 

14 

 

wujud kebudayaan yang ada, dan menjadi tumpuan untuk aktivitas yang dilakukan 

serta hasil karya yang dapat di buat oleh suatu kelompok masyarakat pemilik 

kebudayaan. 

Koentjaraningrat (2009:151) menyatakan bahwa  ide dan gagasan manusia 

banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada 

masyarakat itu. Gagasan itu satu dengan yang lain selalu berkaitan menjadi suatu 

sistem. Menurut Setiadi, dkk (2009:29) kebudayaan ideal mempunyai fungsi 

mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan 

perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Gagasan menjadi 

pedoman dalam melakukan tindakan di dalam bersosialisasi antara satu individu 

dengan individu yang lain. Serta sebagai pedoman untuk menghasilkan sebuah karya 

manusia yang dijadikan sebagai bukti perkembangan sejarah kebudayaan suatu 

masyarakat. 

Nilai masuk ke dalam wujud yang pertama yang sifatnya abstrak tidak dapat 

diraba dan difoto. Nilai menurut Soelaeman (2010: 33) adalah sifat/ciri khas yang 

membuat halnya sesuatu pantas dikagumi, dan dihargai. Nilai langsung berkata 

dengan penghargaan sebagai sebuah aktivitas intelektif yang langsung memakai akal 

budi atau pengertian dan hanya kemudia “menyertakan kehendak” atau keinginan. 

Wujud ide  selanjutnya yaitu norma. Norma menurut Maran (2000: 41) adalah suatu 

aturan khusus, atau seperangkat peraturan tentang apa yang harus dan apa yang tidak 

harus dilakukan oleh manusia. Norma ada yang disebut mores atau tata kelakuan. Tata 

kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hiudp dari kelompok manusia yang 
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dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat 

terhadap anggota-anggotanya. Sedangkan folkways atau kebiasaan yaitu perbuatan 

yang diulang dalam bentuk yang sama. Misalnya setiap pagi orang setiap pagi 

menggosok gigi, mendi dua kali sehari dan lain-lain. 

Jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud ide ini 

bersifat abstrak, tidak dapat diraba, karena berupa konsep-konsep adat istiadat 

termasuk tatacara atau bagaimana orang berbicara. Wujud ini berada di dalam pikiran 

memilik kebudayaan, dan menjadi jiwa dan pedoman bagi masyarakat pemilik 

kebudayaan tersebut. Wujud ide bersifat abstrak sehingga tidak semua masyarakat di 

luar pemilik kebudayaan memahami gagasan atau ide yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat dalam wilayah tertentu. Jadi idea tau gagasan tentang sebuah kebudayaan 

menjadi cirri khas masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap kebudayaan memiliki gagasan atau ide yang berbeda yang menjadi cirri 

khas warna lokal daerah tersebut.  

 

b. Wujud Kebudayaan Berupa Aktivitas Berpola  

Koentjaraningrat (2009: 151) menyatakan wujud kebudayaan yang kedua 

disebut sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu 

sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, 

berhubungan dan bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari 

tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. 

Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial 

itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan 
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didokumentasi. Selain itu, menurut Honigman, wujud kebudayaan yang tidak tampak 

adalah ideas atau gagasan, dan sesuatu yang abstrak berbeda dengan overt culture 

yang dapat dilihat dengan pancaindera. Oleh karenanya, overt culture dapat pula 

dinyatakan sebagai bagian dari sistem budaya karena di samping gagasan-gagasan, 

cakupan dari sistem budaya juga meliputi sistem nilai budaya, konsep-konsep, tema-

tema piker dan keyakinan-keyakinan (Poerwanto, 2000:54) 

Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka 

berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Kesimpulannya, sistem 

sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat kongkrit, dalam bentuk 

perilaku dan bahasa (Setiadi, 2009:29). Menurut Poerwanto (2000:56-57) kebudayaan 

sebagai „pola dari perilaku‟ adalah berupa gagasan yang mengacu pada sistem 

pengetahuan dan kepercayaan, yang menjadi pedoman untuk mengatur tindakan 

mereka. Menurut C. Kluchohn, makhluk manusia adalah bagian dari sistem sosial, 

maka setiap individu harus belajar mengenai pola-pola tindakan, agar ia dapat 

mengembangkan hubungannya dengan individu-individu lain di sekitarnya. Proses 

belajar ini lebih dikenal dengan sosialisasi (Poerwanto, 2000:88-89) 

Hal ini berarti bahwa wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dalam 

aktivitas atau tindakan berpola dari individu dalam masyarakat. Inilah yang disebut 

sistem sosial, yang terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

berhubungan sehingga membentuk suatu tindakan bersistem. Tindakan bersistem ini 

dlakukan oleh anggota masyarakat pemilik kebudayaan setempat. Tindakan ini 

diorganisasi dan dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu. Tindakan yang dilakukan 

di dalam sebuah masyarakat merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan 

dengan aturan tertentu yang disepakati dan dilakukan oleh anggota masyarakat. 
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c. Wujud Kebudayaan Berupa Hasil Karya Manusia. 

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Berupa seluruh hasil 

fisik dan aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya 

paling kongkrit dan berupa benda-benda (Koentjaraningrat, 2009: 151). Wujud ini 

merupakan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, disebut juga 

sebagai kebudayaan bendawi. Wujud kebudayaan yang ketiga ini yang paling sering 

kita jumpai karena wujud ini berupa benda-benda.Jadi benda-benda tersebut terlihat 

jelas dan tidak abstrak sebagai hasil dari karya manusia. Ada benda-benda yang sangat 

besar, ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti computer 

berkapasitas tinggi, atau bagunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah, 

atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik, atau yang lebih kecil lagi seperti 

kancing baju. 

Ketiga wujud dari kebudayaan terurai tadi, dalam kenyataan kehidupan 

masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan dan adat istiadat 

mengatur dan memberi arah kepada manusia,. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, 

maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan 

fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu 

yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga 

mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya. Cara 

berpikir dan aktivitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan menghasilkan 

sebuah hasil karya yang menceminkan budaya yang berkembang di dalam masyarakat 

tersebut. 

Semua unsur kebudayaan dapat dipandang dari sudut ketiga wujud masing-

masing tadi. Sebagai contoh dapat kita ambil misalnya Universitas Muhammadyah 
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Purwokerto. Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, universitas tersebut merupakan 

suatu unsur dalam kebudayaan Indonesia sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, 

universitas dapat merupakan suatu unsur kebudayaan yang ideal, khususnya terdiri 

dari cita-cita universitas, norma untuk para karyawan, dosen atau mahasiswanya, 

aturan ujian, pandangan-pandangan, baik bersifat ilmiah maupun yang popular dan 

sebagainya. Sebaliknya, Universitas Muhammadyah Purwokerto juga terdiri dari suatu 

rangkaian aktivitas dan tindakan tempat manusia saling berhubungan atau berinteraksi 

dalam melaksanakan berbagai macam hal. Ada orang yang member kuliah, dan 

mencatat kuliah-kuliah tadi, ada orang yang menguji dan sebagainya. Namun, lepas 

dari itu semua, orang dapat juga mengadakan penelitian tentang Universitas 

Muhammadyah Purwokerto tanpa memperhatikan hal-hal yang tersebut diatas. Ia 

hanya memperhatikan universitas sebagai himpunan benda fisik yang harus 

diinventarisasi. Itulah sebabnya ia melihat Universitas Indonesia sebagai suatu 

kompleks gedung, ruang kuliah, deretan bangku kuliah, computer dan alat-alat lainnya 

saja. 

 

3. Unsur-unsur Kebudayaan 

Norma yang berupa aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan 

perumusannya biasanya bersifat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan. Norma-

norma dalam rangka suatu pranata dan sub-sub pranatanya sudah tentu erat kaitannya 

satu dengan yang lain dan karena itu juga merupakan suatu sistem yang terintegrasi, 

kecuali itu dalam pranata-pranata lain yang berdekatan menjadi sistem-sistem yang 

lebih luas itu disebut unsur-unsur kebudayaan universal atau cultural universal. Istilah 
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universal menunjukkan bahwa  unsur-unsur tadi bersifat universal. Jadi unsur-unsur 

tersebut ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa di 

manapun di dunia (Koentjaraningrat, 2009: 164). 

Menurut Koentjaraningrat (2009:165) setiap kebudayaaan mengandung tujuh 

unsur dasar . Tujuh unsur tersebut adalah bahasa, ilmu pengetahuan, organisasi sosial, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharaian, sistem religi, dan 

kesenian. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk bekomunikasi. Sistem ilmu 

pengetahuan merupakan sesuatu hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Organisasi 

sosial berkaitan dengan keseleruhan organisasi desa yang dilakukan di sebuah 

masyarakat pemilik kebudayaan. Sistem peralatan hidup setiap masyarakat berbeda-

beda hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar masyarakat itu hidup. Sistem mata 

pencaharian setiap masyarakat berkaitan dengan lingkungan serta budaya yang 

berkembang, karena sistem matapencaharian erat kaitannya dengan profesi yang 

ditekuni oleh masyarakat. Sistem religi berkaitan dengan kepercayaan, dan kesenian 

merupakan bagian dari hasil-hasil karya yang bersifat indah. Kesenian menjadi cirri 

khas suatu daerah. Penjelasan ketujuh unsure tersebut yaitu sebagai berikut. 

 

a. Bahasa 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 

diri (Chaer, 2007: 32). Sejumlah manusia yang memiliki ciri-ciri ras yang sama belum 

tentu mempunyai bahasa induk yang termasuk satu keluarga bahasa. Apalagi 

mempunyai satu kebudayaan yang tergolong satu daerah kebudayaan. Ada sejumlah 

manusia yang memiliki ciri-ciri ras yang berbeda-beda, tetapi mempergunakan 
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beberapa bahasa induk yang berasal dari satu keluarga bahasa, sedangkan kebudayaan 

mereka juga berbeda-beda. Sehingga bahasa yang digunakanpun berbeda-beda, dan 

mempunyai variasi yang menjadi kekhasan daerah tertentu. 

Bahasa dari suatu suku bangsa, terutama suku bangsa yang besar, yang terdiri 

dari berjuta-juta penduduk selalu menunjukkan suatu variasi yang ditentukan oleh 

perbedaan daerah secara geografi maupun oleh lapisan serta lingkungan sosial dalam 

masyarakat suku bangsa tadi. Dalam bahasa Jawa misalnya, jelas ada perbedaan 

antara bahasa Jawa yang diucapkan oleh orang Jawa di Purwokerto, di daerah Tegal, 

di daerah Surakarta, atau di Surabaya. Perbedaan-perbedaan bahasa khusus seperti itu 

oleh para ahli bahasa disebut perbedaan logat atau dialek (dialect) (Koentjaraningrat, 

2009: 263). Logat atau dialek ini ditentukan oleh letak wilayah atau daerah secara 

geografi. Jadi mungkin saja dalam suatu daerah yang mempunyai satu induk bahasa 

namun memiliki beberapa variasi bahasa. 

Dengan bahasa, manusia memberikan informasi tentang berbagai hal di masa 

lampau. Untuk menyusuri kembali masa lampau dan mempertimbangkan masa depan, 

untuk mendiskusikan berbagai hal yang pernah dilihat serta mengkomunikasikan ide-

ide yang abstrak, menyatakan pengalaman, menyatakan kegembiraan (Maran, 

2000:44). Bahasa dijadikan sebagai media untuk memberikan pemahaman terhadap 

suatu hal. Jadi bahasa merupakan sesuatu yang penting karena digunakan sebagai 

media untuk menyampaikan sesuatu serta mempelajari suatu hal. Bahasa merupakan 

unsure penting dalam sebuah kehidupan, karena bahasa digunakan sebagai alat 

komunikasi.  

Komunikasi antara manusia dan mobilitas manusia diseluruh penjuru muka 

bumi makin meluas, maka pembaruan antara manusia dari aneka warna ras, aneka 
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warna bahasa, dan aneka warna kebudayaan juga menjadi makin intensif 

(Koentjaraningrat, 2009: 262). Senada dengan pendapat tersebut Warsito (2012: 73) 

menyatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi untuk mengeluarkan pikiran, 

dan dapat direalisasikan dengan tertulis, lisan, maupun isyarat. Bahasa merupakam 

alat komunikasi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bahasa bersifat 

konvensional dan menjadi milik pemakai bahasa karena adanya kesepatan antar 

pemilik bahasa tersebut. Bahasa setiap daerah berbeda dan menjadi cirri khas suatu 

daerah tertentu. 

Dalam kehidupan masyarakat kontemporer, bahasa semakin penting artinya 

sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan teknologi moderen (canggih). Bahasa 

yang baik dan benar merupakan syarat bagi pengembangan ilmu dan teknologi 

modern, bahasa yang kacau menunjukkan kekacauan cara berpikir si pemakai bahasa 

(Maran, 2000:45). Pada masa sekarang bahasa dianggap sebagai salah satu faktor 

penentu perkembangan suatu bangsa, karena ilmu pengetahuan dan teknologi 

dipelajari serta dipahami dengan mengunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. 

Dari hal ini dapat dilihat bahwa bahasa merupakan sebuah unsure penting dalam 

kehidupan. Maju tidaknya sebuah bangsa atau masyarakat tergantung pada 

kemampuan pemilik bahasa untuk menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. 

 

b. Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan yaitu perangkat unsur yang berkaitan dengan sesuatu hal 

yang perlu diketahui. Tiap suku bangsa di dunia mempenyai pengetahuan tentang : 1) 

alam sekitarnya, 2) alam flora di daerah tempat tinggalnya, 3) alam fauna di daerah 

tempat tinggalnya, 4) zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya, 
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5) tubuh manusia, 6) sifat-sifat dan tingkah laku sesame manusia, 7) ruang dan waktu 

(Koentjaraningrat, 2009: 369). Hal itu perlu diketahui berkaitan dengan sistem 

pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Sistem pengetahuan di setiap daerah 

mempunyai perbedaan tergantung pada lingkungan sekitar serta keadaan alam yang 

mendukung. 

Pengetahuan tentang alam sekitarnya misalnya pengetahuan tentang musim-

musim, sifat-sifat gejala alam. Pengetahuan ini berkaitan dengan segala sesuatu yang 

ada di alam. Pengetahuan mengenai masalah tersebut biasanya berasal dari keperluan 

praktis untuk berburu, bertani, berlayar, menyebrangi laut dari satu pulau ke pulau 

lain. Sedangkan pengetahuan tentang alam flora sudah tentu merupakan salah satu 

pengetahuan dasar bagi kehidupan manusia dalam masyarakat kecil, terutama bila 

mata pencaharian hidupnya yang pokok adalah bertani, tetapi juga suku-suku bangsa 

yang hidup dari berburu, peternakan, atau perikanan tidak dapat mengabaikan 

pengetahuan tentang alam tumbuh-tumbuhan sekelilingnya. Selain itu, hampir semua 

suku bangsa yang hidup dalam masyarakat kecil mempunyai suatu pengetahuan 

tentang rempah-rempah yang dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit, upacara 

keagamaan, ilmu dukun, dan sebagainya, atau pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan 

untuk membuat bahan cat, membuat berbagai racun senjata dan sebagainya 

(Koentjaraningrat, 2009:373-374). 

Pengetahuan tentang alam fauna merupakan pengetahuan dasar bagi suku-suku 

bangsa yang hidup dari berburu atau perikanan, tetapi juga bagi yang hidup dari 

pertanian. Pengetahuan tentang alam fauna merupakan pengetahuan dasar yang 

dimiliki oelh masyarakat. Daging binatang merupakan unsur penting dalam makanan 

suku-suku bangsa bertani juga. Selain itu, petani harus banyak mengetahui juga 
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tentang kelakuan binatang untuk dapat menjaga tumbuh-tumbuhan di ladang atau di 

sawah terhadap gangguan binatang-binatang itu (Koentjaraningrat, 2009: 374). 

Pengetahuan tentang fauna ini erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. Sehingga 

pengetahuan fauna sering disebut dengan pengetahuan dasar, karena paling dekat 

dengan lingkungan masyarakat suatu daerah tinggal dan mengembangkan ilmu yang 

diketahuinya untuk memahami sebuah lingkungan fauna. 

Pengetahuan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat bahan mentah, benda-benda di 

sekelilingnya itu penting. Hal ini karena tanpa itu semua manusia tidak mungkin 

membuat dan menggunakan alat-alat dalam hidupnya (Koentjaraningrat, 2009 : 374). 

Hal yang perlu diketahui mengenai ciri-ciri dan sifat bahan mentah sebelumnya adalah 

membuat suatu alat. Tanpa mengetahui hal itu, manusia tidak dapat menciptakan alat-

alat dalam hidupnya dan tidak memahami bagaimana cara menggunakan alat-alat 

yang telah diciptakan. Oleh karena itu, mengetahui ciri-ciri sifat bahan mentah 

menjadi awal untuk menciptakan alat-alat lainnya. Semakin baik sebuah pemahaman 

tentang bahan mentah maka akan semakin baik pula ilmu pengetahuan yang 

digunakan untuk memanfaatkan bahan mentah tersebut. 

Pengetahuan tentang tubuh manusia dalam kebudayaan-kebudayaan yang 

belum begitu banyak dipengaruhi ilmu kedokteran masa kini, sering juga luas sekali. 

Pengetahuan dan ilmu untuk menyembuhkan penyakit dalam masyarakat pedesaan 

banyak dilakukan oleh para dukun dan tukang pijat. Pengetahuan tentang tubuh 

manusia biasanya berkaitan dengan hal-hal yang perlu diketahui mengenai organ-

organ tubuh manusia beserta fungsinya sehingga kita mengetahui kelemahan dan 

kelebihan dari organ-organ yang terdapat dalam tubuh. Kelemahan dan kelebihan 

itulah dijadikan petunjuk bagaimana memperlakukan tubuh manusia. Pengetahuan ini 
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juga menjadi dasar yang utama bagi masyarakat yang hidup secara tradisional, karena 

mereka memahhami pengetahuan tentang tubuh manusia untuk memahami struktur 

tubuh, serta untuk mengetahui penyakit-penyakit atau hal-hal yang perlu diketahui 

dari sebuah tubuh manusia. 

Dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat mengabaikan pengetahuan 

tentang sesama. Banyak hal yang belum terpengaruh ilmu psikologi modern, dalam 

hal bergaul dengan sesamanya harus berpegangan pada misalnya pengetahuan tentang 

tipe-tipe wajah (ilmu firasat) atau pengetahuan tentang tanda-tanda tubuh tersebut. 

Dalam golongan ini dapat dimasukkan pengetahuan tentang sopan-santun pergaulan, 

adat-istiadat, sistem norma, hukum adat dan sebagainya, kemudian juga pengetahuan 

tentang silsilah dan tentang sejarah (Koentjaraningrat, 2009: 374-375). Hal ini 

menjelaskan bahwa sebagai anggota masyarakat harus mengetahui sesamanya yang 

juga hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini senada dengan pendapat Warsito 

(2012: 75) menyatakan sistem pengetahuan merupakan langkah terakhir dalam 

perkembangan manusia dan boleh dianggap sebagai pencapaian tertinggi dan paling 

karakteristik dalam kebudayaan manusia. Setiap kebudayaan yang mempunyai sistem 

pengetahuan yang maju dan pola piker yang selalu berkembang akan berdampak pada 

kemajuan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. 

Pengetahuan dan konsepsi tentang ruang dan waktu juga ada dalam banyak 

kebudayaan yang belum terpengaruhi ilmu pasti modern. Pengetahuan tentang ruang 

dan waktu di masa lampau masih bersifat tradisional. Menjadi suatu yang wajar 

apabila sistem untuk menghitung jumlah besar, mengukur, menimbang, mengukur 

waktu (tanggalan) dan sebagainya masih dilakukan secara manual. Pengetahuan 

tentang ruang dan waktu semakin berkembang sehingga akan semakin mempermudah 
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manusia dalam menjalani kehidupan. Pengetahuan ini mengantarkan masyarakat 

pemilik kebudayaan untuk mengembangkan diri ke dalam sebuah tatanan ruang yang 

waktu yang modern serta perkembangan yang lebih maju. 

 

c. Organisasi Sosial 

Setiap kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat-istiadat dan 

aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan didalam lingkungan tempat 

individu hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan 

mesra adalah kesatuan kekerabatannya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kaum 

kerabat lain. Kemudian ada kesatuan-kesatuan di luar kaum kerabat, tetapi masih 

dalam lingkungan komunitas. Tiap masyarakat manusia dan juga masyarakat desa, 

terbagi ke dalam lapisan-lapisan, maka tiap orang di luar kaum kerabatnya 

menghadapi lingkungan orang-orang yang lebih tinggi daripadanya dan yang sama 

tingkatnya. Di antara golongan terakhir ini ada orang-orang yang dekat padanya dan 

ada pula orang-orang yang jauh padanya (Koentjaraningrat: 2009:285). Sistem 

kekerabatan yang paling sederhana dan paling kecil dimulai dari keluarga, baik 

keluarga inti maupun keluarga kaum kerabat lain dan yang lebih luas lagi yaitu 

masyarakat desa yang terbagi-bagi dalam lapisan sosial tertentu. 

Dalam masyarakat pengaruh industrialisasi sudah masuk mendalam, tampak 

bahwa fungsi kesatuan kekerabatan yang sebelumnya penting dalam banyak sektor 

kehidupan seseorang, biasanya mulai berkurang dan bersamaan dengan itu adat 

istiadat yang mengatur kehidupan kekerabatan sebagai kesatuan mulai mengendur. 

Namun masih banyak sekali masyarakat di Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika Latin 

yang berdasarkan pertanian dengan kebudayaan agraris. Pada kebudayaan seperti itu 
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hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat biasanya masing-masing sangat 

penting (Koenjaraningrat, 2009: 286). Hubungan kekerabatan merupakan hal yang 

penting, sistem kekerabatan adalah salah satu hal yang mempengaruhi industrialisasi. 

Menurut Warsito (2012: 73) sistem kemasyarakatan berarti sistem dari hal-hal yang 

mengenai masyarakat atau lebih jelasnya sistem-sistem dari bagian-bagian dan 

unsure-unsur masyarakat. Misalnya, sistem perkawinan dalam masyarakat, sistem 

kehidupan keluarga batih, dan sistem kelompok-kelompok sosial. 

 

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Teknologi mencul dalam cara-cara manusia melaksanakan mata pencaharian 

hidupnya dalam cara-cara ia mengorganisasi masyarakat dalam cara-cara 

mengekspresikan angka keindahan dalam memproduksi hasil-hasil keseniannya. 

Menurut Koentjaraningrat (2009: 264) menyatakan bahwa teknologi tradisional paling 

sedikit mencangkup delapan sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang dipakai 

oleh manusia yang hidup di masyarakat kecil berpindah-pindah atau masyarakat 

pedesaan yang hidup dari pertanian, yaitu alat-alat produksi, alat membuat api, 

senjata, wadah, makanan, pakaian, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat 

transportasi. Senada dengan pendapat tersebut, Warsito (2012: 71) menyatakan bahwa 

sistem teknologi dari suku bangsa, selalu mengandung unsur-unsur khusus. Hal ini 

dikarenakan bahwa teknologi menyangkut mengenai dasar-dasar dari bahan dan cara 

pembuatan, serta tujuan pemakaian dari alat-alat tersebut. Teknologi ini berawal dari 

hal-hal yang paling mendasar yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Adanya unsur-

unsur yang mendasar dalam sistem teknologi ini adalah berkaitan dengan kebutuhan 

jasmaniah manusia seperti alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, 

pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan alat transportasi. 
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Sedyawati (2007: 64) menyatakan pemahaman mengenai perkembangan 

teknologi sepanjang zaman sangat ditentukan oleh temuan-temuan yang didapat. 

Benda-benda sering kali dapat juga memperlihatkan jejak-jejak dari cara 

pembuatannya. Menurut Poerwanto (2000:161), masalah teknologi dalam 

pembangunan di Indonesia adalah sesuatu yang esensial. Teknologi mampu membuat 

akomodasi terhadap lingkungan, baik biologis maupun sosial-budaya akan 

menghasilkan kemajuan teknis yang dilandasi moral yang merupakan cita-cita 

pembangunan. Teknologi yang ada di dalam sebuah masyarakat akan menunjukkan 

kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan kemampuannya untuk 

menciptakan sebuah hasil karya yang berupa teknologi tersebut. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem teknologi yang ada 

dalam sebuah masyarakat berkaitan dengan bahan dan cara pembuatan serta 

pemakaian dari alat alat hasil teknologi tersebut. Sistem teknologi juga dapat dijadikan 

sebagai jejak perkembangan teknologi yang ada di dalam masyarakat dari mulai 

teknologi tradisional sampai ke teknologi yang modern. Hal ini menunjukkan bahwa 

teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu bukti sejarah perkembangan budaya 

dalam suatu masyarakat atau suatu daerah tertentu, karena sistem teknologi ini sudah 

berupa benda-benda fisik yang terlihat dan dapat dijadikan sebagai bukti 

peninggalan.Bukti peninggalan ini dijadikan sebagai bukti perkembangan sejarah. 

Selain itu juga digunakan sebagai salah satu tanda perkembangan teknologi dari 

sebuah masyarakat yang tinggal pada lingkup daerah tertentu. 

 

e. Sistem Mata Pencaharian 

Sistem mata pencaharian yaitu perangkat unsur yang berkaitan dengan profesi 

atau pekerjaan manusia. Sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi hanya terbatas 
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pada sistem-sistem yang bersifat tradisional saja, terutama dalam rangka perhatian 

mereka terhadap kebudayaan suatu suku bangsa secara holistik, berbagai sistem 

tersebut antara lain berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam diladang, 

menangkap ikan dan bercocok tanam menetap dengan irigasi (Koentjaraningrat, 2009: 

275). Sistem mata pencaharian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bersifat 

tradisional yang meliputi keseharian manusia di dalam hidup bermasyarakat dan 

berbudaya. 

Warsito (2012: 72) menyatakan sistem mata pencaharian tidak bisa dilepaskan 

dengan sistem perekonomian masyarakat tempat ia hidup, misalnya pertanian, 

peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Kesemuanya itu terjelma 

dari keadaan alam yang ada di lingkungan masyarakat tertentu serta hasil kreasi, 

sehingga menimbulkan sistem mata pencaharian hidup untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Sistem tersebut makin lama akan semakin berkembang sesuai 

peningkatan daya kreasi manusia dan pengaruh lain. Daya kreasi setiap masyarakat 

berbeda. Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai kekhasan budaya sendiri, 

sehingga setiap kebudayaan akan menghasilkan daya kreasi yang berbeda. Hasil 

kreasi ini juga dipengaruhi oleh letak wilayah yang akan mendukung sistem mata 

pencaharian masyarakat yang tingga di daerah tersebut. 

 

f. Sistem Religi 

Kepercayaan berkaitan dengan pandangan tentang bagaimana dunia ini 

beroperasi. Kepercayaan itu bisa berupa pandangan-pandangan atau interpretasi 

tentang masa lampau bisa berupa penjelasan-penjelasan tentang masa sekarang, bisa 

berupa prediksi-prediksi tentang masa depan, akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki 

suatu bangsa, agama, ilmu pengetahuan atau semua kombinasi antara semua hal 
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tersebut (Maran, 2000:38-39). Kepercayaan berasal dari pandangan manusia berpikir 

tentang dunia, dan berupa prediksi-prediksi yang ditemukan oleh manusia tentang 

dunia. Semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas 

suatu getaran jiwa yang biasanya disebut emosi keagamaan atau religious emotion. 

Emosi keagamaan ini biasanya pernh dialami oleh setiap manusia, walapun getaran 

emosi itu mungkin hanya berlangsung untuk beberapa detik saja, untuk kemudian 

menghilang lagi. Emosi keagamaan itulah yang mendorong orang melakukan 

tindakan-tindakan yang bersifat religi (Koentjaraningrat, 2009: 295). Tindakan religi 

ini dipengaruhi oleh seberapa besar emosi keagamaan seseorang, dan emosi 

keagamaan setiap orang pastilah berbeda. 

Yang dimaksud dengan agama atau sistem kepercayaan adalah suatu sistem 

yang berintikan pada kepercayaan akan kebenaran-kebenaran yang mutlak, disertai 

segala perangkat yang terintegrasi di dalamnya, meliputi tata peribadatan, tata peran 

para laku, dan tata benda yang diperlukan untuk mewujdukan agama bersangkutan 

(Sedyawati, 2007: 66). Menurut Warsito (2012: 76) ada unsur penting dalam religi 

yaitu sistem kepercayaan dalam segala gagasan, pelajaran, aturan-aturan agama, 

dongeng suci riwayat dan kelakuan dewa, yang biasanya tercantum dalam suatu 

himpunan buku. Unsur yang kedua yaitu sistem upacara keagamaaan yang 

mengandung 4 aspek, yaitu: tempat upacara keagamaan dilakukan, saat upacara 

keagamaan dilaksanakan, benda dan alat-alat upacara sera orang-orang yang 

melakukan dan memimpin upacara.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa religi merupakan suatu 

kepercayaan yang ada pada diri manusia akan adanya suatu kekuatan ghaib yang 

dianggapnya lebih tinggi daripadanya, dan manusia itu melakukan berbagai hal 

dengan cara-cara beraneka warna seperti upacara keagamaan untuk berkomunikasi 
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dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan tadi. Upacara-upacara yang 

dilakukan ini berbagai macam tergantung dengan kepercayaan yang diyakini oleh 

setiap individu di dalam sebuah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa setiap orang 

dalam sebuah masyarakat memiliki kepercayaan dan cara-cara tersendiri dalam 

melaksanakan keagamaan. 

 

g. Kesenian 

 Unsur universal kesenian dapat berwujud gagasan-gagasaan, ciptaan-ciptaan, 

pikiran, citera-citera dan syair-syair yang indah. Namun kesenian juga dapat berwujud 

tindakan-tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman penyelenggara, 

sponsor kesenian dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2009: 298). Kesenian, keindahan, 

estetika, mewujudkan nilai ras dalam arti luas dan wajib di wakili dalam kebudayaan 

lengkap. Percobaan untuk memahami persoalan hidup manusia dalam segala 

dimensinya tidak membawa hasil yang memuaskan, selama itu terbatas pada 

pembentangan konsep-konsep. Kesenian selalu melukiskan sebuah gagasan-gagasan, 

unsur atau aspek alam kodrat ditambah tanggapan atau pengolahan manusia. 

 Sedyawati (2007: 65) menyatakan bahwa pencapaian budaya di bidang 

kesenian dapat dilihat pada dua aspek yaitu teknik-teknik dan konsep-konsep yang 

berkenaan dengan tujuan dan hakekat seni. Hakekat seni dapat dilihat dari teknik-

teknik dan konsep dalam mewujudkan sebuah hasil yang berupa karya seni, jadi 

hakekat seni dilihat dari dua aspek tersebut. Kedua aspek tersebut menjadi penentu 

sebuah hasil karya seni. Teknik dan konsep yang matang akan menghasilkan sebuah 

karya seni yang baik. Namun sebaliknya, jika sebuah karya seni dihasilkan dari 

sebuah teknik dan konsep yang kurang matang maka hasilnya pun kurang maksimal. 
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Menurut Warsito (2012: 73) kesenian dapat dibagi kedalam baigan besar yaitu 

seni rupa atau seni yang dapat dinikmati oelh mata, yang meliputi seni patung, seni 

relief (termasuk seni ukir), seni lukis dan gambar, seni rias, seni olah raga. Seni suara 

atau seni yang dapat dinikmati dengan telinga meliputi seni musik baik vokal maupun 

instrumental, dan seni sastra. Selain itu ada kesenian yang dapat dinikmati dengan 

mata maupun telinga yaitu seni gerak atau seni tari. Keseluruhan seni tersebut 

merupakan salah satu unsure kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat 

pemilik kebudayaan. Kesenian merupakan hasil kreativitas yang dihasilkan dari 

anggota masyarakat pemilik kebudayaan tersebut.  

 

4. Kebudayan Bali 

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama 

pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri dari pulau 

Bali wilayah provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil di sekitarnya yaitu Pulau 

Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pula Nusa Ceningan dan Serangan. Bali 

terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah 

pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan 

keunikan berbagai hasil seni-budayanya. Putri (2012) menyatakan Bali berasal dari 

kata “Bal” dalam bahasa Sansekerta berarti “Kekuatan”, dan “Bali” berarti 

“Pengorbanan” yang berarti supaya kita tidak melupakan kekuatan kita. Supaya kita 

selalu siap untuk berkorban. 

Menurut Bahij (2013:215) kebudayaan Bali mendapat pengaruh kuat dari 

kebudayaan India yang prosesnya semakin cepat setelah abad ke-1 Masehi. 

Nama Balidwipa (pulau Bali) mulai ditemukan di berbagai prasasti, di 

antaranya Prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa 

pada 913 M dan menyebutkan kata Walidwipa. Diperkirakan sekitar masa 
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inilah sistem irigasi subak untuk penanaman padi mulai dikembangkan. 

Beberapa tradisi keagamaan dan budaya juga mulai berkembang pada masa 

itu.Kerajaan Majapahit (1293-1500) yang beragama Hindu dan berpusat di 

pulau Jawa, pernah mendirikan kerajaan bawahan di Bali sekitar 1343.Saat itu 

hampir seluruh nusantara beragama Hindu. 

 

Dari gambaran atas terlihat suku bangsa Bali merupakan suatu kelompok 

manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaannya, sedangkan 

kesadaran itu diperkuat oleh adanya bahasa yang sama (Bagus dalam Koenjaraningrat, 

1999 : 286). Walaupun ada kesadaran yang demikian, namun kebudayaan Bali 

mewujudkan banyak variasi perbedaan setempat. Di samping itu agama Hindu yang 

telah lama terintegrasikan ke dalam kebudayaan Bali, dirasakan pula sebagai suatu 

unsur yang memperkuat adanya kesadaran akan kesatuan itu. Perbedaan pengaruh dari 

kebudayaan Jawa-Hindu di berbagai daerah di Bali dalam zaman Majapahit dahulu, 

menyebabkan adanya dua bentuk masyarakat di Bali, ialah masyarakat Bali-Aga dan 

Bali-Majapahit (wong Majapahit). Dari sini terlihat, jika ruang budaya Bali terbatas 

pada seluruh wilayah di Bali secara geografis, sementara secara administratif, Bali 

terbagi dalam beberapa wilayah bagian. 

Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud budaya Bali adalah 

keseluruhan ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, aktivitas di berbagai aspek 

kehidupan dan benda-benda hasil karya masyarakat yang memiliki nilai luhur sesuai 

kearifan lokal Bali. Budaya Bali diwariskan secara turun temurun dan tetap dijaga 

kelestariannya dengan kesadaran dan keyakinan masyarakatnya. Kebudayaan Bali 

menjadi milik dan karakteristik atau kekhasan dari daerah yaitu Bali, dengan segala 

aspek budaya yang melekat yang menjadi ciri sekaligus pembeda antara kebudayaan 

Bali dengan kebudayaan yang lain.  
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Penjelasan di atas menunjukkan kebudayaan Bali sangat beragam dan 

kompleks. Berikut adalah beberapa kebudayaan yang diyakini oleh masyarakat Bali. 

Kebudayaan yang ada terdapat dalam berbagai bidang. Kebudayaan Bali ini menjadi 

cirri khas masyarakat yang hidup di daerah Bali. Kebudayaan Bali dijunjung tinggi 

dan masih dianut oleh masyarakat Bali hingga sekarang, namun ada beberapa 

kebudayaan yang sudah mulai mengalami pergeseran. Pergeseran yang terjadi dapat 

dalam kebudayaan Bali, memperoleh perhatian dari masyarakat Bali sehingga 

masyarakat Bali tetap memperjuangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi 

cirri khas masyarakat Bali. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

 

a. Nyentana 

Di Bali dianut sistem kekeluargaan patrilinear, maka seorang anak laki-laki 

(pasura) merupakan harapan masa depan keluraga selaku penerus keturunan. Jika 

tidak ada keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak 

perempuan ini dapat diangkat sebagai Sentana Rajeg (status pasura), yang 

perkawinannya dengan perkawinan nyentana (Cahyono, 2002). Perempuan yang 

dinikahkan dengan adat Nyentana ini adalah seorang anak perempuan tunggal yang 

tidak memiliki saudara laki-laki. Menurut Korn (2013: 24) menyatakan pernikahan 

nyentana merupakan merupakan jenis perkawinan dimana didalam upacaranya 

diselenggarakan oleh pihak perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si 

perempuan. Bentuk pernikahan ini hanya sebagian kecil saja terjadi di provinsi Bali 

karena alasan dan faktor-faktor tertentu. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali 

menganut sistem patrilineal yang menyebabkan tidak semua laki-laki mau menikah 

dengan adat Nyentana ini.  
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Di dalam perkawinan nyentana hubungan keluarga si suami dilepaskan dan 

masuk ke keluarga si perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang 

yang biasanya disebut uang jujur. Pernikahan ini hanya boleh dilakukan oleh orang 

tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Pernikahan dengan adat Nyentana 

berarti pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang terbeli, karena nantinya pihak laki-

laki akan menjadi milik pihak perempuan. Bagi masyarakat Bali Nyentana merupakan 

sebuah aib, tabu, atau setidaknya dianggap sebagai kerelaan laki-laki untuk pasrah 

menjadi yang terbeli (Korn, 2013: 40-41). 

 

b. Ngaben 

Tradisi keagamaan sangat kental di Bali. Sebagian besar orang Bali beragama 

Hindu,kurang lebih 90 % dan sisanya beragama Islam, Kristen dan Budha (Bahij, 

2013: 219). Ini semua merupakan ciri agama Bali, yang pada umumnya disebut 

sebagai Hinduisme. Masyarakat Hindu mengenal kremasi, yaitu upacara pembakaran 

mayat yang biasanya disebut Ngaben. Hal ini sejalan dengan pendapat Depdiknas 

(2008: 781) yang menyatakan Ngaben merupakan upacara pembakaran mayat pada 

masyarakat Bali yang beragama Hindu. Acara ini menggunakan menara besar tempat 

jenazah diangkat ke pelataran kremasi dan peti mati yang berbentuk binatang yang 

akan dibakar. 

 

c. Bade 

Dalam tradisi upacara pembakaran mayat, atau kremasi menggunakan 

Bade.Bade merupakan menara besar dengan struktur tinggi yang kokoh dibuat dari 

kayu dan bambu, diikat bersama rotan dan dilapisi hiasan kertas berwarna dan kain 

katun yang dicelup dalam warna cerah dan berkilau oleh kertas perada dan cermin-
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cermin kecil. Bentuknya seperti gerbang pure dan altar matahari yang 

merepresentasikan pikiran orang Bali mengenai kosmos (Cavarrubias, 2013: 418). 

Bade merupakan benda yang wajib ada ketika upacara aben dilaksanakan.  

 

d. Nyepi 

Sebuah kepercayaan menunjukkan keyakinan di dalam dirinya sendiri terhadap 

pemujaan yang rumit terhadap para leluhur dan dewa-dewa kesuburan, dewa api, air, 

tanah, dan matahari, pegunungan dan laut, dewa-dewa, dan setan. Ini semua 

merupakan tulang punggung agama Bali, yang umumnya disebut Hinduisme. Dalam 

Hinduisme ini dikenal sebuah perayaan yang disebut dengan Nyepi. Nyepi merupakan 

suatu hari larangan, kesunyian, sepi. Perayaan nyepi menyatakan penangguhan semua 

kegiatan di desa sebelum pengusiran getaran jahat yang sudah terkumpul selama 

setahun. Juga hari raya nyepi untuk sawah ketika tak seorangpun boleh di sawah atau 

bahkan pergi ke sawah (Cavarrubias, 2013: 458). 

 

e. Pura Desa 

Masyarakat Bali mengenal pura sebagai tempat yang digunakan untuk 

beribadah. Pura juga digunakan sebagai tempat untuk mempertunjukkan sebuah 

hiburan, biasanya tari-tarian maupun pertunjukkan hiburan . Pertunjukkan hiburan ini 

dipertunjukkan untuk para wisatawan yang datang ke Bali. Pertunjukkan ini dilakukan 

di depan pura desa, yang memang merupakan salah satu tempat yang luas dan lebar 

jika dibandingkan dengan lokasi atau tempat yang lain, di dalam sebuah pura. 

Cavarrubias (2013: 45) menyatakan dalam sebuah pura desa atau desa terdapat 

tempat-tempat umum yang penting di antaranya yaitu 
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1) Bale agung: ruang pertemuan anggota dewan yang tua dari sebuah desa. 

2) Pasar: sebuah tempat yang digunakan untuk membuka toko secara tetap, biasanya 

terbuat dari atap rumbia dan jika sebuah desa maju biasanya menggunakan semen 

dan berlapis seng. 

3) Bale: sebuah paviliun, rumah, tempat untuk tidur. 

4) Wantilan: tempat yang luas dan terbuka, atapnya biasanya dibuat tingkat dan 

berguna sebagai tempat untuk menampung berbagai aktivitas umum mulai dari 

kegiatan spiritual, sosial ekonomi, budaya dan biasanya juga digunakan sebagai 

tempat untuk sambung ayam. 

 

f. Balian 

Cavarrubias (2013:392) menyatakan prinsip-prinsip kepercayaan masyarakat 

Bali juga mengenal seseorang yang diilhami mistik yang bekerja melalui kesesuaian 

perangai dan kerasukan untuk memerangi kekuatan tertentu yang terpendam serta 

dapat menguasai arwah-arwah ghaib. Seseorang yang memiliki kekuatan seperti ini 

disebut juga dengan Balian. Balian merupakan dukun dan tukang obat yang 

mengetahui beberapa magis yang digunakan oleh para pendeta, tetapi tidak ikut serta 

di dalam ritual masyarakat (Cavarrubias, 2013: 456). 

 

g. Leyak 

Leyak merupakan tukang sihir, seseorang yang melalui pengetahuan ilmu 

hitam melakukan yang tak masuk akal, berubah menjadi bentuk-bentuk mengerikan 

untuk mencelakai orang lain (Carrubias, 2013: 457). Pengertian ini sejalan dengan 

pernyataan Depdiknas (2008, 648) yang menyatakan Leyak merupakan hantu jadi-
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jadian, berupa binatang (kera, burung hantu, dsb) yang diciptakan seseorang dengan 

jalan memantrai diri. Leak merupakan jelmaan ilmu hitam. Cavarrubias (2013, 361) 

menyatakan bahwa keberadaan leyak atau leyak bagi orang Bali merupakan kenyataan 

yang tidak dapat diperdebatkan. Seperti vampir mereka menghisap darah orang yang 

sedang tidur dan terutama sangat suka dengan isi perut bayi yang baru dilahirkan. 

Setiap orang Bali mempunyai kisah-kisah leyak dalam berbagai bentuk. Paling sering 

leyak muncul sebagai `nyala api yang menari-nari. Leak merupakan salah satu jelmaan 

yang ditakuti oleh masyarakat Bali.  

 

h. Karmapala 

Depdiknas menyatakan (2013: 509) karmapala merupakan hukum sebab 

akibat. Hukum sebab akibat ini bukan hanya menguasai manusia tetapi juga 

merupakan suatu hukum mutlak di alam. Kehidupan masyarakat Bali masih mengenal 

adanya hukum karmapala. Ini menunjukkan sistem kepercayaan masyarakat Bali yang 

meyakini hukum karmapala. Karmapala menjadi salah satu kepercayaan yang dianut 

oleh masyarakat Bali. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan kembali ke diri kta 

sendiri. Jadi hukum karmapala dijadikan sebagai salah satu rambu-rambu dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Adanyya karmapala menjadikan masyarakat 

akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan serta dalam bertingkah 

laku dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan ini membawa masyarakat berpegang 

teguh untuk menjunjung tinggi norma yang baik, sehingga masyarakat menghindari 

pebuatan yang buruk yang dipercaya akan mengakibatkan hal puruk pula terhadap 

dirinya.  
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i. Sesaji dan Pengusiran Setan 

Masyarakat Bali mengenal sesaji. Sesaji yang dipersembahkan bisa untuk 

dewa serta untuk setan. Sesaji yang digunakan untuk para dewa disusun dengan rapi, 

dan indah. Hal ini dengan tujuan agar para dewa dapat mengabulkan permohonan para 

umat yang menyembahnya. Sedangkan sesaji yang diberikan untuk para setan dibuat 

seadanya, bahkan biasanya dipersembahkan dari sebuah makanan, atau buah-buahan 

yang sudah membusuk dan menjijikan. Penjelasan tentang sesaji tersebut juga 

dikemukakan oleh seorang ahli yang meneliti tentang budaya dan masyarakat Bali.   

Cavarrubias menyatakan (2013: 307) sesaji merupakan hadiah yang nyata 

untuk para dewa, seperti hadiah yang diberikan kepada manusia, terdiri atas 

buah-buahan, kue-kue, bebungaan, uang, ayam, dan babi. Hadiah-hadiah ini 

diberikan dalam semangat sebagai hadiah kepada pangeran atau sahabat 

sebagai semacam sogokan yang rendah hati untuk memperkuat sebuah 

permohonan, tapi syaratnya bahwa mereka harus indah dan dibuat dengan baik 

untuk menyenangkan dewa-dewa dan harus ditempatkan pada sebuah altar 

tinggi yang dihiasi dengan baik. Sedangkan sesaji untuk setan bagaimanapun 

juga diperlakukan dengan jijik, dan sesaji yang ditukan bagi roh jahat pada 

umumnya sebuah barang-barang kotor berbau dari makanan yang setengah 

basi yang dengan penuh kehinaan dilemparkan ke tanah. 

 

Sesaji untuk para dewa biasa disebut juga sesaji untuk Hyang Widhi (Tuhan 

umat Hindu). Sesaji ini merupakan sesaji yang dipersembahkan dengan segala 

kerendahan hati dan berharap agar permohonan serta permintaannya dikabulkan. 

Sesaji untuk dewa ini tidak dilakukan secara sembarangan, namun harus dipelajari 

dengan baik. Hal ini dikarenakan dewa merupakan hal yang sangat diagung-agungkan 

oleh masyarakat Bali, karena statusnya sebagai Tuhan. Oleh karena itu  

untuk mempersembahkan sesaji kepada para dewa dibuat dengan indah dan dihiasi 

atau disertai dengan bunga-bunga yang harum serta indah dan baik untuk  

dipandang. 
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j. Hyang Widhi 

Hyang Widhi merupakan sebutan untuk Tuhan agama Hindu. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dapartemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta (1985: 44) yang menyatakan bahwa Hyang 

Widhi merupakan dewa, betara, roh suci, sebutan penghormatan bagi dewa, betara, 

atau roh suci. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hyang Widhi 

merupakan dzat yang dianggap memiliki kekuatan dan merupakan dewa bagi 

masyarakat penganut agama Hindu. Hyang widhy adalah Tuhan yang dapat 

mengabulkan segala permintaan hambanya. 

 

k. Seni Tari 

Seni tari merupakan salah satu seni yang sangat berkembang di Bali. 

Cavarrubias (2013: 239) menyatakan ada beberapa jenis tari yang berkembang pesat 

di Bali, yaitu 

1) Legong: Musik: Orkes palegongan. Tari pantomim oleh dua atau tiga gadis yang 

memerankan kisah-kisah Lasem dan Semaradhana. 

2) Joged: Pejogedan, sebuah orkes dari jenis pelegongan, tetapi dibuat dari bambu. 

Murni demostratif, genit tanpa cerita. Dipentaskan oleh anak laki-laki namun 

dengan menggunakan pakaian anak perempuan. 

3) Topeng Gong: Aktor bertopeng memainkan sandiwara kesejarahan setempat 

(babad), paling banyak pantomim tetapi dengan dialog oleh tokoh-tokoh lucu. 

4) Janger. Gamelan Janger: seruling, gong, da gendang. Sebuah komedi musikal 

moderen dengan banyak unsur asing, dipentaskan oleh laki-laki dan perempuan. 

5) Kecak: kelompok besar lelaki bernyanyi dalam paduan suara, bergerak dan 

menari bersama irama musik. Terkadang menampilkan episode dari sandiwara. 

Berasal dari senghyang dan janger. 
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Bahij (2013: 221) menyatakan bahwa tari Bali dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu wali atau seni pertunjukan sakral, bebali atau seni tari pertunjukan atau upacara 

dan juga untuk pengunjung dan balih-balihan atau seni tari untuk hiburan pengunjung. 

Seni-seni yang berkembang di Bali salah satunya yaitu seni tari. Seni tari dibagi 

kedalam beberapa kelompok sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.Seni tari dalam 

hal ini dibagi kedalam kelompok untuk upacara keagamaan ataupun untuk sebuah 

pertunjukkan dengan tujuan hiburan. Adapun bagian-bagian dari masing-masing tari 

sebagai berikut : 

1) Tari Wali 

a) Sang Hyang Dedari 

b) Sang Hyang Jaran 

c) Tari Rajeng 

d) Tari Baris 

e) Tari Janger 

 

2) Tari Bebali 

a) Tari Topeng 

b) Gambuh 

 

3) Tari Balih-balihan 

a) Tari Legong 

b) Joged Bumbung 

c) Barong 

d) Kecak 

e) Drama Gong 

 

Dari dua pendapat ahli di atas sebenarnya sama saja mengenai tari-tari yang 

ada di Bali, hanya saja Bahij mengelompokkan berdasarkan jenis acara atau 

pertunjukannya. Jenis acara atau pertunjukkan yang dilakukan di Bali ini disesuaikan 

dengan fungsi dan kebutuhannya. Hal ini menjadikan sebuah seni tari mempunyai 

fungsi dan porsi tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seni tari menjadi seni 

yang berkembang dan dilestarikan sebagai salah satu bentukkesenian yang digunakan 

saat upacara keagamaan berlangsung, untuk memuja para dewa. Seni tari juga 
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digunakan untuk pertunjukkan dengan tujuan hiburan yang disuguhkan untuk para 

wisatawan yang datang ke Bali. Hal ini dengan tujuan untuk menarik wisatawan yang 

datang ke Bali.  

 

l. Seni Musik 

Musik tradisional Bali memiliki kesamaan dengan musik tradisional di daerah 

lain di Indonesia, misalnya dalam penggunaan gamelan dan berbagai alat musik tabuh 

lainnya. Seni music ayng berkembang disetiap daerah mempunyai kekhasan serta 

perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Salah satunya yaitu alat 

music, atau seni music yang berkembang di Bali. Seni music yang berkembang di Bali 

mempunyai keunikan, meskipun ada juga yang meiliki kesamaan dengan alat music 

daerah lain.  Hal ini diperkuat dengan pendapat Bahij (2013: 220) yang menyatakan 

sebagai berikut: 

“Musik bali tidak berbeda jauh dengan musik daerah lain, namun banyak 

terdapat kekhasan dalam teknik memainkan dan gubahannya, misalnya dalam 

bentuk kecak, yaitu sebentuk nyanyian yang konon menirukan suara kera. 

Demikian pula beragam gamelan yang dimainkan pun memiliki keunikan, 

misalnya gamelan jegog, gamelan gong, gamelan gede, gamelan selunding, 

dan gamelan semar pegulingan. Ada pula musik Angklung dimainkan untuk 

upacara ngaben serta musik bebonangan dimainkan dalam berbagai upacara 

lainnya ” 

 

Dari pendapat di atas telihat bahwa alat musik yang banyak dijumpai di Bali 

adalah gamelan. Gamelan merupakan ensambel musik yang biasanya menonjolkan 

metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada intsrumenya/ 

latnya, yang mana merupakan satu kesatuan untuh yang diwujudkan dan dibunyikan 

bersama. Dari hal tersebut telihat bahwa Bali mempunyai keunikan dalam hal seni 

musik. Seni music dijadikan sebagai salah satu seni  yang mempunyai daya pikat serta 

mempunyai kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di 
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wilayah Indonesia. Khususnya seni music berupa gamelan yang hampir di seluruh 

wilayah Indonesia mengenal alat musik yang disebut gamelan, dengan berbagai cirri 

dan kekhasan yang berbeda. 

 

m. Seni Rupa 

Seni rupa merupakan sebuah seni yang dapat dilihat dan dapat dinikmati 

dengan mata. Seni rupa menjadi salah satu seni yang berkembang di Bali. Seni ini 

terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu seni lukis, seni keramik, seni perunggu, seni 

hiasan tubuh (manik-manik), serta seni patung. Seni lukis merupakan seni yang 

berkaitan dengan sini gambar. Seni keramik merupakan seni yang menggunakan 

media keramik. Seni perunggu juga merupakan sebuah seni yang mengunakan 

perunggu yang dijadikan sebagai alat atau bahan untu membuat sebuah hasil karya. 

Seni patung merupakan seni yang berkaitan dengan sebuah hasil karya yang berwujud. 

Wujud yang dihasilkan dari sebuah pahatan dalam proses pengerjaannya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Tocharman, dkk (2006, 1) menyatakan bahwa seni rupa 

terdiri dari 5 cabang yaitu: 

1) Seni Lukis 

2) Seni Keramik 

3) Seni Perunggu 

4) Seni Hiasan tubuh (Manik-manik) 

5) Seni Patung 

Kelima seni rupa yang ada di atas merupakan semua seni yang dapat dilihat 

dan dinikmati dengan menggunakan mata. Seni rupa yang sering dijumpai di Bali 

tidak keseluruhan seni rupa, melainkan hanya beberapa seni rupa. Perkembangan seni 
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rupa ini merupakan bagian darri budaya Bali yang berkaitan dengan budaya Bali yang 

berkaitan dengan sistem kesenian. Dalam penelitian ini akan dibahas 3 macam seni 

rupa yaitu seni lukis, seni patung dan seni hiasan tubuh (manik-manik). Adapun 

penjelasan mengenai 3 macam seni rupa tersebut sebagai berikut: 

 

1) Seni Lukis  

Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa, seni lukis adalah sebuah 

pengembangan yang lebih untuh dari menggambar. Seni lukis ini menjadi salah satu 

seni yang berkembang di Bali. Seni lukis merupakan seni yang berkaitan dengan seni 

gambar. Ide dalam penuangan seni lukis ini bisa berasal dari lingkungan sehari-hari 

mulai dari pemandangan alam, mapun berkaitan dengan segala sesuatu yang bisa 

dijadikan ide oleh pengarang untuk menuangkannya ke dalam sebuah lukisan. 

 

2) Seni Patung 

Seni patung adalah cabang dari seni rupa yang hasil karyanya berwujud. 

Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling (misalnya bahan tanah liat) atau 

kasting (dengan cetakan). Cavvarrubias (2013: 186) seni pahat atau seni patung  Seni 

pahat dan Arsitektur sangat berkembang pesat bahkan hingga di pelosok Bali pun 

banyak dijumpai juru pahat. Arsitektur setempat sering menggunakan kayu dan 

rumbia. Ini sering dilakukan oleh tukang kayu serta pekerja pembuat atap untuk pura-

pura yang diukir. Seni patung yang lazim ditemukan adalah seni yang dibuat dari 

sebuah patung yang dihasilkan dari sebuah pahatan. Seni pahat merupakan bagian 

terpenting dalam seni patung. 
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3) Seni Hiasan Tubuh (manik-manik) 

Seni hiasan tubuh atau manik-manik merupakan seni yang berupa hasil karya 

manusia untuk menciptakan hiasan-hiasan dengan tujuan keindahan yang 

menimbulkan kenikmatan untuk dilihat (Tocharman, 2013 : 3). Seni hiasan tubuh 

merupakan seni yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat digunakan di 

bagian tubuh. Seni ini disebut juga dengan seni manic-manik, hal ini dikarenakan seni 

ini merupakan manic-manik yang digunakan dan dipakai di bagian tubuh. Seni manic-

manik ini bisa berupa aksesoris yng menempel di bagian tubuh, seperti kalung, 

gelang, anting dll. Seni ini menjadi bagian seni rupa karena dapat dilihat dan dapat 

dinikmati dengan mata. 

 

n. Senjata 

Senjata merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari 

ancaman musuh. Senjata dapat digunakan untuk mempertahankan diri atau 

melindungi diri dari berbagai macam ancaman. Namun, senjata juga bisa digunakan 

sebagai salah satu senjata yang digunakan untuk mengancam maupun untuk 

mencelakai orang. Setiap senjata yang ada disetiap daerah berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan serta lingkungan yang berbeda 

menyebabkan masyarakat menemukan dan menghasilkan sebuah senjata yang berbeda 

pula. Bahij (2013: 222) menyatakan bahwa di Bali terdapat beberapa senjata yang 

digunakan, antara lain sebagai berikut: 

1) Keris 

2) Tombak 

3) Tiuk 

4) Kandik 

5) Panah 

6) Arit 

7) Glewang 
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o. Klian 

Klian merupakan seorang kepala, pimpinan terpilih dari sebuah perkumpulan. 

Dalam masyarakat Bali seorang kepala desa (Klian) yang baik adalah lelaki yang 

popular dan berpengaruh walaupun mungkin dia miskin dan sederhana (Cavarrubias, 

2013: 64). Klian merupakan seorang yang dihormati dan disegani, karena ia 

merupakan seseorang yang dipercaya. Klian dipercaya untuk mengambil keputusan 

dalam suatu permasalahan yang terjadi di desa. Klian menjadi panutan bagi anggota 

masyarakat. Sebuah kemakmuran dan ketentraman desa juga ditentukan oleh 

keputusan yang diambil oleh seorang Klian.  

 

p. Rapat Adat 

Menurut Depdiknas (2008: 1060) menyatakan rapat merupakan pertemuan 

(perkumpulan) untuk membicarakan sesuatu, siding, majelis, sedangkan rapat desa 

adalah majelis yang menurut hukum adat terdiri atas berbagai golongan penduduk 

yang berhak hadir dan memberikan suara di rapat desa. Di Bali di kenal sering 

diadakan rapat adat, melihat dari pengertian adat yang diungkapkan oleh Depdiknas 

(2008: 16) menyatakan adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-

nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim 

dilakukan suatu daerah. Covarrubias (2013: 61) menyatakan ketika kentongan (kul-

kul) dibunyikan berarti bertanda memanggil penduduk desa untuk pertemuan bulanan 

(rapat adat) di dalam pura Bale Agung, “rumah besar”, aula dewan komunitas. Ketika 

setiap orang sudah hadir, kepala dewan yang tua mengabsen, sementara kira-kira dua 

orang pembantu berkeliling untuk melihat kalau setiap orang berpakaian dengan layak 

mengenakan pakaian adat dan sebilah keris. Melihat dari penjelasan tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa rapat adat yang dilakukan di desa-desa di Bali merupakan rapat 

yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan disesuaikan 

dengan hukum-hukum adat yang berlaku di Bali. 

 

q. Bli 

Cavarrubias (2013: 54) menyatakan bilamana dua orang Bali yang tidak saling 

mengenal misalnya bertemu di jalan, mereka saling menyapa dengan kata “jero” yang 

berarti “kamu”sebuah cara yang aman dan sopan untuk menegur seseorang yang gelar 

kastanya tidak diketahui. Begitu juga dengan penggunaan kata Bli. Bli merupakan 

salah satu unsur kebudayaan masyarakat Bali yaitu unsur bahasa. Bli merupakan 

panggilan untuk laki-laki dewasa. Setiap pria dewasa di Bali dipanggil dengan sebutan 

“Bli” dengan tujuan untuk lebih menghormati. Hal ini menunjukkan tentang sistem 

norma di Bali, yang menggunakan kata Bli untuk memanggil laki-laki yang leih tua. 

Hal ini dilakukan untuk lebih menghormati dan tidak seenaknya memanggil nama 

orang yang lebih tua, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak sopan dan 

melanggar norma kesopanan yang dianut oleh masyarakat Bali. 

 

r. Daun Lontar 

Bagi masyarakat Bali sudah turun temurun menggunakan dan memanfaatkan 

daun lontar untuk menulis. Hal ini berawal dari susah ditemukannya kertas, sehingga 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bali untuk menulis di atas daun lontar. 

Cavarrubias (2013: 457) menyatakan lontar merupakan sebuah naskah, sebuah buku 

yang ditulis di atas daun kering, yakni daun lontar. Daun lontar dijadikan sebagai 

media untuk menulis. Daun lontar yang digunakan untuk menulis adalah sebuah daun 
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lontar yang sudah kering. Penggunaan daun lontar ini dkarenakan susahnya mencari 

kertas pada masa lampau, sehingga pemikiran masyarakat berkembang dan 

memanfaatkan sebuah daun lontar sebagai media untuk menulis. 

 

s. Mangsi 

Depdiknas (2008: 711) menyatakan mangsi merupakan tinta, atau tepung 

arang yang digunakan untuk menghitamkan gigi atau alis. Masyarakat Bali biasa 

menggunakan mangsi untuk menulis diatas daun lontar dan untuk menebalkan alis. 

Proses penulisan ini dilakukan dengan menggosokkan isi buah kemiri yang dibakar 

menjadi arang, bubuk arang inilah yang disebut dengan mangsi. Mangsi digunakan 

untuk menebalkan alis karena warnanya yang hitam dan mudah didapat sehingga 

masyarakat menngunakan mangsi yang terbuat dari bubuk arang. 

 

t. Pengerupak 

Covarrubias (2013: 63) menyatakan masyarakat Bali mengenal alat yang 

digunakan untuk menulis di atas daun lontar, yaitu pengerupak. Pengerupak 

merupakan alat atau sejenis pisau kecil yang khusus dibuat dari besi/ kayu . Pada 

bagian ujungnya runcing berbentuk segitiga dengan maksud bisa membuat goresan 

yang tebal maupun tipis agar tulisan di dalam daun lontar itu bisa terbaca. 

Penggerupak digunakan untuk menyimpan catatan-catatan di atas daun lontar. Daun 

lontar merupakan media yang paling sering dijumpai untuk menulis, dengan alat pahat 

yang digunakan yaitu pengerupak. Sebuah alat pahat dengan ujung runcing yang 

digunakan untuk menggurat di atas daun lontar. 
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5. Antropologi Sastra 

Secara harfiah dalam bahasa Yunani, kata antropos berarti manusia dan logos 

berarti studi. Jadi antropologi merupakan suatu disiplin yang berdasarkan rasa ingin 

tahu yang tiada henti-hentinya tentang umat manusia. Sedangkan sastra menurut Semi 

(2012: 65) yaitu bukan suatu komunikasi praktis melainkan suatu komunikasi yang 

mengandung unsur seni dan unsur kreativitas. Secara definitif antropologi sastra 

adalah studi mengenai karya sastra dengan relevansi manusia (anthropos). Dengan 

melihat pembagian antropologi menjadi dua macam yaitu antropologi fisik dan 

antropologi kultural, maka antropologi sastra dibicarakan dalam kaitannya dengan 

antropologi kultural dengan karya sastra yang dihasilkan oleh manusia seperti: bahasa, 

religi, mitos, sejarah, hukum, adat istiadat, dan karya seni, khususnya karya sastra. 

Dalam kaitannya dengan tiga macam bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh 

manusia yaitu : kompleks ide, kompleks aktivitas, dan kompleks benda-benda.   

Antropologi sastra merupakan pendekatan interdisiplin yang paling baru dalam 

ilmu sastra. Antropologi sastra memberikan perhatian pada manusia sebagai agen 

cultural, sistem kekerabaran, sistem mitos, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. 

Antropologi sastra cenderung memusatkan perhatiannya pada masyarakat kuno. 

Antropologi sastra mempermasalahkan karya sastra dalam hubungannya dengan 

manusia sebagai penghasil kebudayaan. Manusia yang dimaksudkan adalah manusia 

dalam karya sastra, khususnya sebagai tokoh-tokoh (Ratna, 2004:351). Menurut 

Endraswara (2013: 1) yang dimaksud antropologi sastra adalah penelitian terhadap 

manusia. Yang dimaksud manusia adalah sikap dan perilakunya. Antropologi sastra 

berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya dalam karya sastra. 
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Hakikat karya sastra adalah rekaan, tetapi citra (gambaran), muatan, dan pesan 

yang terkandung di dalamnya mengimplikasikan suatu kerangka konseptual yang 

sesuai dengan cita-cita penulis (Ratna, 2005: 505). Melalui karya sastra, pengarang 

mampu untuk membawa pemahaman pembaca terhadap suatu pokok permasalahan. 

Dalam suatu masyarakat terjadi interaksi yang menimbulkan terbentuknya 

kebudayaan. Interaksi tersebut oleh pengarang kemudian diangkat sebagai pokok 

permasalahan di dalam karya sastra, sehingga karya sastra merupakan cermin 

kebudayaan masyarakat yang melatarbelakanginya, 

Warna lokal, seperti: Jawa, Dayak, dan suku-suku terpencil di Indonesia, 

merupakan sumbangan tersendiri dalam rangka menyebarluaskan keragaman 

budaya. Umar Kayam, Linus Suryadi, Ahmad Tohari menyumbangkan cirri-

ciri kebudayaan Jawa melalui karya-karya yang terkenal yaitu : Sri Sumarah , 

Pengakuan Pariyem, dan Ronggeng Dukuh Paruk (Ratna, 2005:513). 

 

Warna lokal yang dimaksud adalah karya sastra yang mengisahkan tentang 

kebudayaan daerah. Kebanyakan pengarang dalam mengisahkan cerita berupa 

kebudayaan daerah asalnya. Seperti Wayan Sunarta dalam Perempuan yang 

Mengawini Keris yang mengisahkan tentang kebudayaan yang berada di daerahnya. 

Karya sastra yang mengisahkan tentang kebudayaan lokal, biasanya oleh 

pengarangnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan dan memlihara 

kebudayaan. Penyebarluasan kebusayaan tersebut dengan mengunakan sistem tanda 

yang terdapat dalam karya sastra. Pokok-pokok bahasan yang ditawarkan dalam 

kajian antropologi sastra adalah bahasa sebagaimana dimanfaatkan dalam karya sastra, 

sebagai struktur naratif, di antaranya: 

1. aspek-aspek naratif karya sastra dari kebudayaan yang berbeda-beda. 

2. penelitian aspek naratif sejak epic yang paling awal hingga novel yang 

paling modern. 

3. bentuk-bentuk arkhais dalam karya sastra, baik dalam konteks karya 

individual maupun generasi. 
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4. bentuk-bentuk mitos dan system religi dalam karya sastra. 

5. pengaruh mitos, sisitem religi, dan citra primordial yang lain dalam 

kebudayaan popular (Ratna, 2004: 64-65). 

 

  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antropologi sastra adalah 

analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan 

yang diperlukan dengan pertimbangan kekayaan kebudayaan seperti yang diwariskan 

oleh nenek moyang. Antropologi sastra menganalisis sebuah karya sastra dalam 

kaitanyya dengan budaya. Antropologi membedah sebuah budaya yeng terdapat di 

dalam sebuah karya sastra. Hal ini merupakan kajian yang dilakukan di dalam sebuah 

kajian antropologi sastra, karena setiap karya sastra yang berkembang dan lahir di 

dalam sebuah masyarakat merupakan hasil cerminan dan hasil pemikiran dari seorang 

pengarang yang merespon sebuah budaya yang ada disekitarnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa antropologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang membedah karya sastra 

kaitannya dengan budaya. 
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