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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Judul penelitian yang akan peneliti susun ini adalah “MAKNA SELIBAT 

DALAM AGAMA BUDDHA STUDI PERILAKU SELIBAT PARA BIKKHU/ 

BIKKHUNI DI VIHARA VIRYA PARAMITHA DAN IMPLIKASINYA 

DALAM KEHIDUPAN KEAGAMAAN” untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam memahami judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini: 

Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna 

adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan 

bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa 

dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu
1
 

Bikkhu yaitu seorang yang telah memutuskan hidup dalam 227 peraturan, 

pada masa kebikkhuan ini masih menjalankan lima tahun pertama masa 

kehidupannya masih berada dalam ikatan keguruan
2
. Sedangakan Seorang bikkhu 

telah melaksanakan 10 kali Vassa disebut Ther. Thera berarti seorang yang layak 

dihormati, dan dianggap telah dapat mengendalikan dirinya sendiri dan 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan orang lain.
3
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Adapun pengertian dari selibat adalah sebuah keadaan hidup tanpa 

pernikahan, yang dilakukan untuk alasan agama atau spiritual.
4
 Pilihan hidup ini, 

meskipun bebas dianut oleh siapa saja, sebagian besar dilakukan oleh 

kaum rohaniawan dari agama Kristen, Katolik, dan agama Buddha. Inti dari hidup 

selibat yaitu menerapkan salah satu dari ketiga kaul. Kaul adalah janji para 

seorang kerahiban dimana seseorang secara sukarela menyerahkan seluruhnya 

sebagai persembahan kepada tuhan dalam kemiskinan, kemurnian dan ketaatan. 

Dengan mengucap kaul kesucian, seseorang yang memilih hidup membiara 

melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga. Agar mereka lebih fokus untuk 

melayani umatnya.  

Secara etimologi istilah agama berasal dari bahasa sansekerta yaitu “A” 

yang artinya tidak dan gama berarti kacau.
5
 secara harfiah agama adalah sesuatu 

yang menyebabkan dunia ini tidak kacau, yang menyebabkan tidak kacau adalah 

peraturan, dengan demikian agama pada perinsipnya adalah peraturan. Akan tetapi 

yang dimaksud peraturan dalam pengertian agama ini adalah peraturan yang 

bersifat khusus, yaitu tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan 

kekuatan supranatural dan menuntut adanya sikap hidmad dan hormat.
6
 

Menurut Romdhon secara etimologi Buddha berasal dari kata “Buddh” 

yang berarti bangun atau bangkit, dan dapat pula berarti pergi dari kalangan orang 

bawah atau awam. Kata kerjanya „bujj hati‟ antara lain berarti bangun, 
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mendapatkan, pencerahan, memperoleh, mengetahui, mengenal atau mengerti. 

Dari arti secara etimologi diatas pernyataan buddha mengandung beberapa 

pengertian seperti orang yang telah memperoleh kebijaksanaan sempurna, orang 

yang sadar secara spiritual, orang yang bersih dari kotoran batin berupa Dosa 

(kebencian), Lobha (serakah), dan Moha (kegelapan).
7
 Buddha adalah agama 

yang diajarkan oleh Sidharta Gautama (orang yang telah mencapai kesempurnaan 

Buddhisme).
8
 

Berdasarkan penegasan judul di atas, peneliti  menyimpulkan bahwa 

judul penelitian ini adalah suatu kajian yang mendeskripsikan tentang aktualisasi 

pada suatu ajaran mengenai perilaku kehidupan para Bikkhu/ Bikkhuni yang 

meninggalkan keduniawian (pernikahan, kemiskinan, tanpa pemerkosaan) yang 

dilakukan untuk alasan agama dan spiritual dalam agama Buddha.  

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa hal yang mendorong penulis menulis judul tersebut antara 

lain: 

1. Makna selibat dalam agama Buddha, merupakan suatu ajaran Buddha  

yang didalamnya terdapat tata aturan yang berlaku yang tidak bisa 

dilaksanakan oleh setiap manusia seperti Ahimsa (tanpa perkosaan) hidup 

tidak menikah, hidup dalam kemiskinan, dan tata aturan lainnya. Dan 

                                                           
7
Romdhon  et al,   Agama-agama di Dunia (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 

Press,1988), h. 102. 
8
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bahwa kesengsaraan dengan menysucikan diri pribadi.  
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berkaitan langsung dalam kehidupan para Bikkhu/ Bikkhuni, sehingga 

masalah ini menarik untuk diteliti.  

2. Adanya suatu perasaan ingin tahu didalam ajaran Agama Buddha 

bahwasannya ada orang-orang tertentu yang tidak dianjurkan untuk 

meninggalkan hidup keduniawian sehingga mereka memilih untuk tidak 

menikah (selibat) dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan 

keagamaan dan sosial  para Bikkhu/ Bikkhuni di Bandar Lampung  

3. Materi pembahasanya relavan dengan penulis sebagai mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama,  

4. Sumber-sumber informasi yang berkenaan dengan masalah tersebut cukup 

tersedia, objek penelitian mudah dijangkau untuk diteliti. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Menurut Abdul Karim Muhammad, manusia adalah makhluk ciptaan 

tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.
9
 

Dengan demikian manusia didunia ini sangat membutuhkan orang lain baik dari 

segi jasmani maupun rohani, itu semua tidak dapat dipungkiri. Setiap agama 

menganjurkan supaya pemeluknya atau umatnya untuk hidup berpasang-

pasangan, baik menurut ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. 

Maka dari itu dalam kehidupan di dunia, besar kemungkinan manusia 

akan mengalami suatu yang sangat penting yakni pernikahan. Pernikahan adalah 

suatu persatuan stabil yang diadakan antara seorang pria dan wanita, untuk 

melahirkan dan mendidik anak-anak dan juga untuk memberikan bantuan stabil 
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berupa moril dan spiritual.
10

 Selain itu pernikahan juga merupakan salah satu 

dasar pokok kehidupan, terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang 

sempurna. bahkan pernikahan itu sesuatu yang mulia untuk mengatur kehidupan, 

akan tetapi pernikahan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu 

perkenalan, sehingga menjadi jalan untuk saling tolong menolong antara satu 

dengan yang lain.  

Peristiwa ini merupakan peristiwa yang baru dalam kehidupan sehari-

harinya. Dengan pernikahan manusia membuka pintu kehidupan baru yang belum 

pernah dialami sebelumnya. Hidup sebagai suami istri untuk membangun rumah 

tangga yang diidam-idamkan yaitu rumah tangga yang bahagia di dunia maupun 

di akhirat kelak. Orang yang berumah tangga ibarat berlayar di tengah laut yang 

luas, yang tentunya penuh dengan rintangan dan banyak cobaan serta ujian yang 

selalu menyertainya. Kalau tidak sabar, tabah dan kuat maka akan jatuh dan 

hancur rumah tangganya.  

Berbeda hal-nya dengan orang yang selibat (tidak menikah) yang tidak 

mengemban berbagai macam tanggung jawab dan dia hanya fokus pada kegiatan 

agama dan spiritual. Mereka (orang yang selibat) tidak memikirkan bagaimana 

rumah tangganya di dunia maupun nanti di akhirat, karena mereka tidak 

mempunyai keluarga. Sedangkan pengertian dari selibat adalah sebuah pilihan 

hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu yang 

memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup suatu cara untuk meninggalkan 

duniawi dan hidup tanpa menikah. Jadi selibat adalah anak laki-laki atau anak 
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perempuan yang sudah dewasa yang memutuskan untuk memilih tidak menikah 

guna untuk meningkatkan spiritual.  

Sementara itu, dalam ajaran Buddha, umat Budhis baik pria dan wanita 

tidak diwajibkan untuk menikah dalam arti boleh menikah atau tidak menikah dan 

tidak berkeluarga. Sebagian orang yang hidup berkeluarga, ia dapat menikah dan 

membentuk keluarga, lalu mempunyai keturunan, akan tetapi mereka juga dapat 

tidak menikah dan tidak membentuk keluarga, apabila mereka memilih hidup 

tidak berkeluarga juga tidak berumah tangga, maka ia dapat tinggal di Vihara 

sebagai Anagarika, Samanera, atau Bhikkhu dan Bhikkhuni.
11

 Menjadi Bhikkhu 

atau Bhikkhuni adalah suatu kehidupan yang sangat unik, yang tidak bisa 

dibandingkan dengan rohaniawan penganut agama-agama lainnya. Menjadi 

Bhikkhu atau Bhikkhuni berarti menjalani pola hidup selibat (tidak menikah), 

hidup dalam kemiskinan dan Ahimsa (tanpa perkosaan). Sang Buddha 

mengumpamakan seseorang yang meninggalkan keadaan gelap menuju keadaan 

terang. Karena Bhikkhu dan Bikkhuni adalah umat Buddha yang melepaskan diri 

dari hidup keduniawian untuk berjuang sungguh-sungguh mencapai Nibbana 

dalam kehidupan sekarang ini.
12

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bante Manobadra, bahwasannya dalam 

agama Buddha, umat Buddha yang memilih hidup untuk menjadi Bhikkhu dan 

Bhikkhuni harus menjalani pola hidup tidak menikah. Maka dari itu hidup selibat 

merupakan suatu jalan agar kemajuan spiritual seseorang akan lebih cepat 
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 Pandita Sasamadhaja dan R. Surya Widya, Tuntutan Perkawinan dan Hidup 

Berkeluarga dalam Agama Buddha(Jakarta: Pengurus Pusat Maga Buddhi dan Yayasan Buddha 

Sasana, 1996), h. 1. 
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 Lembaga Pelestarian Dhamma, Mengapa Lepas Jubah? (Thailand: 1992), h. 41. 
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mencapai Nibbana. Dalam rangka mencapai Nibbanameka mereka meninggalkan 

keramaian keduniawia, tidak bercocok tanam, menjalani hidup tidak berumah 

tangga. Seorang Bikkhu atau Bikkhuni dengan pola hidup dapat lebih bebas pergi 

kemanapun dan lebih leluasa dalam mengajarkan ajaran Buddha, dan lebih 

gampang melatih ajaran Buddha dan mengembangkan batin untuk lebih tinggi dan 

lebih cepat mencapai Nibbana.
13

 

Berdasarkan data yang ditentukan bahwasannya umat Buddha yang 

tersebar di Bandar Lampung pada umumnya kegiatan dilaksanakan di Vihara 

Virya Paramitha. Meski mereka memilih hidup selibat (tidak menikah), hidup 

dalam kemiskinan, namun pada umumnya mereka masih menjlani hidup 

bermasyarakat dengan masyarakat lainnya. 

 

D. Rumusan Masalah  

Dari uraian tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang 

penulis angkat dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan permasalahan: 

1. Bagaimana makna selibat menurut Bikkhu/ Bikkhuni di Vihara Virya 

Paramitha ? 

2. Bagaimana implikasi selibat dalam kehidupan sosial keagamaan 

Bikkhu/bikkhuni di Vihara Virya Paramita? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian atau riset pada umumnya bertujuan untuk merumuskan, 

mengembangkan, atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Demikian pula 
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halnya dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana  makna selibat bagi Bikkhu/ Bikkhuni. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi selibat dalam kehidupan sosial 

keagamaan Bikkhu/ Bikkhu di Vihara Virya Paramitha.  

 

F. Kegunaan  

Secara teoritis penelitian bermanfaat pengembangan wacana ilmu 

keagamaan, khususnya bagi jurusan Perbandingan Agama dan lebih spesifik lagi 

penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui gambaran ajran selibat dalam tradisi 

agama Buddha secara praktis sebagai sebuah landasan dan epistimologis, 

penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berharga 

dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah masyarakat yang demokratis 

daalam beragama. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah 

kepustakaan yang berkenan dengan wacana keagamaan khususnya kehidupan 

ditengah-tengah pliralitas keyakinan.  

 

G. Tinjauan Pustaka 

Skripsi dengan judul Sangha dalam Agama Buddha (Studi Tentang 

Status Dan Fungsi Kerahiban), Karya Ratna Ningsih, Perbandingan Agama 

Fakultas Ushuluddin, 2003,
14

 dimana fokus kajiannya pada permasalahan didalam 

agama Buddha terdapat suatu ajaran yang di sebut kerahiban, dimana seorang 

rahib harus menjalani penderitaan dan kesengsaraan sehingga ia rela menjalani 
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 Untuk bacaan lebih Lanjut skripsi ini ada di perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intn Lampung  
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kehidupan dengan meninggalkan berbagai bentuk kenikmatan dunia, seperti: 

hidup selibat, hidup ahmisa dan hidup dalam kemiskinan.  

Willi Yandi Wijaya dalam Buku Seksualitas Dalam Buddhisme 

menjelaskan ajaran Buddha melihat homoseksualitas sebagai sesuatu yang wajar 

yang tidak bisa disalahkan dan dibenarkan. Prilaku seksual seharusnya dilakukan 

secara wajar entah oleh seorang homoseksual atau heteroseksual Buddha 

mengajarkan agar jangan terikat oleh nafsu seksual. 

Dari beberapa tinjauan diatas terdapat kesamaan pada bahasan mengenai 

ajaran Buddha tentang hidup selibat pada penelitian ini, peneliti juga membahas 

mengenai  hal tersebut. Akan tetapi objek atau fokus kajian yang akan diuraikan 

peneliti berbeda dengan fokus  kajian penelitian sebelumnya, menjelaskan 

kehidupan selibat para Bikkhu/ Bikkhuni terhadap keterlibatan suatu pergeseran 

makna hidup selibat dalam agama Buddha. Maka peneliti memilih judul makna 

selibat dalam agama Buddha studi prilaku selibat para Bikkhu/ Bikkhuni di 

Bandar lampung dan implikasinya dalam kehidupan keagamaan.  

 

H. Metode Penelitian 

Suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta 

memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu sebelum penelitian berlangsung 

harus ditetapkan terlebih dahulu metode penelitian yang akan dipergunakan. 

Sehingga dalam penyelesaian dan pelaksanaan, peneliti dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka 

langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa macam yang 

dapat diketahui, yaitu : 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasik jenis penelitian lapangan 

atau Field Research yaitu “Research” yang dilakukan dikencah atau medan atau 

lapangan obyek Research”.
15

  karena data yang dianggap utama adalah data yang 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, sedangkan literatur 

yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang 

sudah ada. Dalam hal ini penulis menjadikan Bandar Lampung sebagai objek 

penelitian, karena di sanalah tempat yang tepat untuk menjadi objek penelitian. 

b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, “deskriptif adalah 

penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu obyek untuk 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku”.
16

 Menurut Kartini Kartono 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, 

menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa 

tanpa menarik suatu kesimpulan umum.
17

 Penelitian ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. 

Hasil dari akhir penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai 

fenomena yang sedang dibahas.
18

 Menurut Koentjaraningrat, penelitian yang 
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Safari Imam Asyari Suatu Prtunjuk Praktis Metode Penelitian (Surabaya: Usaha 

Nasional,1980), h. 22. 
16

Sutrisno Hadi, Metode Reseach2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 3. 
17

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju,1990), 

h.32. 
18

Bambang Prasetyo dan Lina Mifathul Jannah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada), h.42. 
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bersifat deskriftif bertujuan: “Menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan frekuensi 

adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat”.
19

 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tentang perilaku para 

Bikkhu/ Bikkhuni yang menjalani hidup selibat dan implikasinya dalama 

kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat, hal ini mengungkap sesuai data 

dengan apa adanya guna memberikan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.  

2. Sumber Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu primer 

dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh ataua dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.
20

 Data 

primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada informan 

terkait penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama Buddha dan 

Bikkhu dan Bikkhuni, Samanera-samaneri, yang memilih hidup meningglakan 

keramaian duniawi, dan menjalani hidup selibat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang 

diperoleh dari buku-buku literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian. 

                                                           
19

 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,1991), h. 

29. 
20

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 81. 
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Kedua sumber data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, 

karena data yang ada dilapangan tidak sempurna apabila tidak ditunjang dengan 

data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumeber data tersebut maka 

data yang terhimpun dapat memberikan validasi dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan metode pengambilan data sebagai berikut:  

a. Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
21

 

Dalam melaksanakan wawancara ini digunakan teknik wawancara bebas 

terpimpin. Dalam pelanksanaanya peneliti berpegang pada kerangka pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya sebelumnya. Karena itu sebelumnya melakukan 

interview peneliti terlebih dahulu menyiapkan kerangka pertanyaan yang telah 

disusun sedemikian rupa sehingga para responden dapat memberikan jawaban 

tidak terbatas pada beberapa kata saja. Teknik ini memberikan peluang yang wajar 

kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan secara bebas dan mendalam. Teknik ini dijadikan metode utama 

dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penelitian ini. Dalam penelitian ini 

                                                           
21

 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

1981), h. 83 
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yang orang yang dijadikan informan lain adalah sebagian samanera/ samaneri, 

penasehat agama Buddha, petugas TU di SETIAB, petugas perpus di SETIAB, 

dan sebagia bikkhu/ bikkhuni teman.  

b. Observasi  

Metode observasi adalah “pengamatan dengan sistematis fenomena-

fenomena atau gejala-gejala yang diselidiki”. Menurut Sutrisno Hadi dalam arti 

luas sebenarnya yaitu: observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan secara 

langsung atau tidak langsung.
22

 

Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan.Yaitu suatu 

metode yang menetapkan peneliti sebagai pengamat saja.
23

 Adapun yang 

dimaksud dengan observasi non partisipan pengertian diatas adalah bahwa peneliti 

hanya mengadakan pencatatan melalui pengamatan kegiatan yang dilakukan 

kehidupan selibat para Bikkhu/Bikkhuni di Vihara Virya Paramitha, Bandar 

Lampung.  Dalam metode observasi ini penulis tidak akan terlibat langsung dalam 

kegiatan-kegiatan dan kehidupan para Bikkhu/ Bikkhuni dimana peneliti hanya 

mengamatinya.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data  dalam peneliti menggunakan teknik Snowball. 

Teknik Snowball yaitu teknik yang dilakukan seacara berantai dengan meminta 

informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, 

                                                           
22

Sutrisno Hadi, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), 

h.32. 
23

Ibid, h. 136. 
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demikian seterusnya.
24

 Dalam penelitian kualitatif, melalui teknik Snowball 

subjek atau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang yang sesuai 

dengan penelitian untuk diwawancarai. Teknik ini melibatkan beberapa informan 

yang berhubungan dengan  peneliti. Dan nantinya informan ini akan 

menghubungkan penelitia dengan orang-orang dalam jaringan sosialnya yang 

cocok dijadikan sebagai narasumber penelitian, demikian seterusnya. Peneliti 

meminta rekomendasi calon informan dari Bandar Lampung. 

Pada langkah awal, jumlah objek yang akan dijadikan narasumber data 

dalam penelitian ini Bikkhu dan Bikkhuni yang terdapat di Bandar Lampung, 

peneliti tidak akan membatasi jumlah objek penelitian maupun karakteristik 

sampel, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dilapangan. 

Pengambilan data akan dihentikan apabila peneliti telah merasa data yang 

dikumpul telah cukup akurat. Hal ini sesuai dengan konsep titik saturasi 

(saturation point) ketika penambahan data tidak lagi memberikan informasi baru 

dalam analisis. 

d. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan 

cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, photo, notulen rapat, dan leger 

agenda.
25

 Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk 

memastikan sistem operasional. Dari data yang didapat kemudian diteliti isinya, 

diklasifikasikan menurut pola tertentu sebagai kriteria atau analisa untuk dapat 
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dikuantifikasi dengan menghitung frekuensi atau intensitas fakta tertentu. 

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk 

memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, baik berupa gambar, maupun 

buku dan yang lainnya. 

 

4. Metode Pendekatan 

Adapun metode yang digunakan dalam metode pendekatan ini antara lain 

adalah: 

a. Pendekatan Doktrinal  

Pendekatan Doktrinal ini merupan suatu pendekatan dalam study agama 

dimana dalam penyelesaian permasalahan yang ada didalam Doktrin berdasarkan 

ajaran Agama tersebut.
26

 Metode penelitian ini digunakan karena bagian dari 

integrasi ajaran Agama Buddha, Karenanya penelitian tentang membujang harus 

mengacu kepada Ajaran Agama Buddha tersebut. Pendekatan doktrinal digunakan 

untuk melihat konsep selibat didalam agam Buddha.  

b. Pendekatan psikologis 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan psikologi agama 

yaitu suatu usaha yang mempelajari sikap dan tingkahlaku seseorang yang timbul 

dari keyakinan yang dianutnya berdasarkan pendekatan psikologi. 

Dengan  ilmu jiwa, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan 

yang dihayati, dipahami dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai 

alat untuk menanamkan agama kedalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat 

usianya. Dengan ilmu ini agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok 

                                                           
26
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untuk menanamkannya.
27

 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis cacatan hasil observasi wawancara dan lainnya.
28

 Pengertian Analisa 

data menurut Noeng Muhdjir adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil obervasi, interview, dan lainnya untuk menunggalkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan temuan bagi orang lain.
29

 

Dengan demikian analisa data merupakan kegiatan taraf akhir dalam 

suatu penelitian. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul maka data 

tersebut dianalisa dalam proses menganalisanya digunakan analisa kualitatif. 

Menurut Koentojoningrat, artinya adalah: “data yang diperlukan hanya sedikit, 

bersifat monografis dan merwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun 

kedalam struktur Klafikator”.
30

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap 

pandangan para Bikkhu/ Bikkhuni yang menjalani hidup selibat dan implikasinya 

dalam kehidupan sosial keagamaan dengan menggunakan proses berfikir induktif 

sehingga akan terlihat sejauhmana pandangan mereka tentang membujang. 

Dengan menggunakan beberapa analisa data tersebut diharapkan penelitian ini 

akan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  
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