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PENERAPAN KONSEP TRI KAYA PARISUDHA 
DALAM PEMBELAJARAN SAINS 

Oleh Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, S.T., M.Kom.11 
 

Abstrak: Untuk mengomunikasikan konsep-konsep sains, banyak usaha 
yang dilakukan guru-guru bidang studi sains di Sekolah Menengah agar 
siswa dapat memahami konsep secara konkret dan abstrak. Salah satu 
usaha yang sering dilakukan adalah melalui penerapan konsep tri kaya 
parisudha. Penerapan konsep tri kaya parisudha dalam pembelajaran 
sains memiliki tiga tahapan, yakni tahap manacika parisudha, wacika 
parisudha, dan kayika parisudha. Pada tahap manacika parisudha, 
pemahaman konsep dalam struktur kognitif siswa dengan meminjam 
kecerdasan matematis logis sebagai sarananya. Tahap berikutnya, 
adalah tahap wacika parisudha, yakni pengomunikasikan konsep-konsep 
sains dengan meminjam kecerdasan linguistik, inter-personal, intra-
personal, dan naturalis sebagai sarananya. Tahap terakhir adalah tahap 
kayika parisudha, yakni menuliskan konsep-konsep sains dengan 
meminjam kecerdasan linguistik dan matematis logis sebagai sarananya. 
 
Kata kunci: Local genius, tri kaya parisudha, dan pembelajaran sains. 

 
Pendahuluan 

 Dalam pembelajaran sains, banyak model pembelajaran dan konsep-

konsep kearifan lokal yang bisa diterapkan. Dalam menerapkan konsep 

budaya lokal pada pembelajaran sains harus dikenal secara lengkap 

mengenai definisi, bagian-bagian yang menyusun konsep yang 

bersangkutan, dan keterkaitannya dengan sifat pemahaman konsep dalam 

bidang sains. Hal ini senada dengan pernyataan Suryani (2009), 

bahwasannya konsep-konsep dalam local genius (kearifan lokal) tidak 

semuanya cocok diterapkan dalam pembelajaran bidang studi tertentu. Hal 

ini harus disesuaikan dengan bagian-bagian yang menyusun konsep kearifan 

lokal dengan sifat pemahaman konsep yang disasar dalam bidang studi yang 

bersangkutan. 

 Ilmu pengetahuan alam (sains) mempunyai ciri khas yang berbeda 

dengan ilmu pengetahuan lainnya. Kebanyakan pengetahuan mengenai alam 

ini didapat secara empiris, yakni pengalaman langsung atas kejadian di alam. 
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Kumpulan pengamatan ini merupakan data yang sangat berharga yang nanti 

setelah diolah akan menghasilkan informasi yang akurat karena manusia 

dianugerahi akal budi atau rasio yang cukup untuk mengolah informasi-

informasi ini. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan alam ditunjang oleh 

penggunaan metodologi yang tepat. Metode penarikan simpulan berdasarkan 

fakta serta premis sebelumnya memberikan alur pikir logis yang tidak mudah 

goyah (Wonorahardjo, 2011). 

 Dari pendapat Wonorahardjo di atas, dapat dikatakan bahwa sifat 

sains adalah konsep-konsep yang dipelajari oleh seorang siswa harus dapat 

dipahami secara konkret (nyata). Hal ini disebabkan oleh konsep-konsep 

yang menyusun sains merupakan konsep yang berasal dari hasil 

pengamatan langsung di alam. Selanjutnya, berbasiskan atas data yang 

diperoleh di lapangan disusun konsep-konsep yang memiliki definisi tertentu, 

yang biasanya harus dipahami secara abstrak (tidak-nyata), mengingat 

pendefinisian konsep menganut asas rasionalitas. Secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa sifat konsep-konsep sains adalah harus bisa dipahami 

secara konkret dan bisa dipahami secara abstrak. 

 Pendapat Wonorahardjo ini tampaknya sehaluan dengan pernyataan 

Barizi (2003), yang pada hakikatnya menyatakan Biologi merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang makhluk hidup tidak bisa dipelajari melalui konsep 

abstrak saja, melainkan harus merupakan kombinasi antara konsep aktual 

dengan konsep abstrak. Proses konseptualisasi dalam bidang biologi 

hendaknya dimulai dari konsep yang aktual menuju pada konsep yang 

bersifat abstrak. Untuk memahami konsep yang abstrak memerlukan proses 

berpikir yang kompleks yang berpangkal dari pemahaman konsep secara 

aktual. 

 Bila kita gabungkan pendapat Wonorahardjo dan Barizi dapat 

diinferensikan bahwa manusia sangat berkaitan erat dengan alam semesta. 

Alam semesta memberikan manfaat kepada manusia dalam beberapa segi, 

misalnya segi ekonomi, segi sumberdaya, segi estetika, segi habitat, dan segi  



(Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan 
Pendidikan Oktober 2015 P.188-202. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-17637-1-4)  

190 

pendidikan. Dari segi pendidikan, Harjadi (1990) menyatakan alam 

merupakan pelajaran yang tidak habis-habisnya untuk dipelajari. Bahkan 

alam merupakan media utama bagi suatu konsep dalam dunia keilmuan. Hal 

ini disebabkan oleh alam dapat digunakan sebagai media untuk melakukan 

proses aktualisasi suatu konsep-konsep keilmuan yang bersifat ilmiah. 

Sebagai contoh, konsep khlorofil dalam keilmuan didefinisikan sebagai zat 

hijau daun yang mempunyai peran vital dalam proses fotosintesis. Untuk 

mengaktualisasikan tentang konsep khlorofil, seorang dosen (guru) tidak bisa 

berpaling ke media lain, selain menggunakan media daun tumbuhan sebagai 

satu-satunya sumber pembenar konsep tersebut. Dengan merebus daun 

tumbuhan, kita akan mampu membuktikan bahwa khlorofil itu berwarna hijau, 

yaitu dengan jalan melihat air bekas rebusan daun tersebut. Selanjutnya, 

media daun tumbuhan hanya bisa diperoleh di alam semesta. Contoh lainnya 

adalah konsep semangka, yang secara ilmiah didefinisikan sebagai suatu 

tanaman famili Cucurbitaceae, spesies Citrullus vulgaris yang buahnya 

sangat digemari masyarakat karena rasanya manis, renyah, dan kandungan 

airnya yang banyak. Secara realitas, konsep semangka dapat dilihat pada 

tanaman semangka asli di lapangan. Kenyataan-kenyataan ini sangat baik 

untuk diadopsi sebagai sumber pembelajaran, terutama di dalam melakukan 

proses konseptualisasi dalam bidang biologi. 

Pernyataan ini sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Irawan (1988), yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam pengajaran 

suatu materi dalam bidang studi biologi sedapat mungkin siswa atau 

mahasiswa diperkenalkan dengan objek dari suatu konsep. Sampai saat ini, 

sebagian besar objek dari suatu konsep dalam bidang biologi berada di alam 

semesta, sehingga setiap pengajaran suatu pokok bahasan tertentu, 

mahasiswa perlu diajak ke lapangan atau ke alam semesta, seperti ke kebun 

raya, taman nasional, kolam, laut, sungai, sawah, taman burung, taman 

anggrek, dan lain sebagainya. 
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 Dalam tataran kearifan lokal, tampaknya konsep tri kaya parisudha 

sangat sesuai dengan sifat dari konsep-konsep sains yang harus dipahami 

oleh seorang siswa. Konsep-konsep sains yang harus dipahami secara 

konkret dan abstrak harus diperoleh melalui berpikir yang baik (manacika), 

berbicara yang baik (wacika), dan berbuat yang baik (kayika). 

 Berpijak atas hal-hal yang sudah dikemukakan, dalam makalah ini 

akan dibahas masalah penerapan konsep tri kaya parisudha dalam 

pembelajaran sains dengan meminjam konsep kecerdasan ganda dari 

Howard Gardner sebagai sarananya. 

 

Konsep Tri Kaya Parisudha  

 Berbicara masalah tri kaya parisudha dalam pantheon Hindu, kita tidak 

bisa memalingkan muka dengan konsep local genius. Hal ini disebabkan oleh 

konsep tri kaya parisudha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

cakupan konsep local genius. Setiap kita membahas mengenai konsep tri 

kaya parisudha atau kebudayaan lokal yang masuk domain local genius 

secara otomatis membicarakan konsep local genius-nya. Demikian juga 

sebaliknya, bila berbicara mengenai local genius, seseorang harus ingat 

dengan kebudayaan lokal yang masuk pada domain local genius. Hanya 

saja, tidak banyak orang yang paham mengenai local genius dan budaya 

lokal yang masuk ke dalam kategori local genius. 

 Terminologi „kearifan lokal‟ belasan tahun terakhir ini menjadi sangat 

populer. Sayangnya, hingga kini belum diketahui secara pasti, siapa 

pencetus istilah ini, begitu juga saat penggunaannya untuk pertama kalinya. 

Demikian juga halnya dengan pemahaman terhadap istilah ini, yang sangat 

beragam. Menurut Astra (2004), tidak diragukan lagi bahwa istilah ini adalah 

sebagai terjemahan istilah local genius yang semula dicetuskan oleh H.G. 

Quaritch Wales. Wales menuangkan istilah itu dalam karya tulisnya berjudul 

Culture Change Greater India pada tahun 1948 dalam Journal of Royal 
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Asiatic Society, yang kemudian ditegaskan lagi dalam bukunya The Making 

of Greater India: A Study In Southeast Asian Culture tahun 1951. 

 Meskipun konsep local genius dari Wales mendapat kecaman dari 

beberapa pihak, namun paling tidak hingga tahun 1983, tidak ada usaha 

untuk menggantikan atau menerjemahkan istilah itu dengan istilah dalam 

bahasa Indonesia. Setelah itu, beberapa ahli Indonesia mencoba 

menawarkan istilah-istilah yang mungkin dapat menggantikan atau 

menerjemahkan istilah local genius yang dicetuskan Wales. Tercatat 

kemudian, bermunculan istilah-istilah seperti: kepribadian budaya bangsa, 

kepribadian budaya lokal, identitas kebudayaan, cerlang budaya, dan 

sebagainya. Mengenai siapa yang pertama kali menggunakan istilah kearifan 

lokal (di Indonesia) tidak ada keterangan pasti. 

 Konsep local genius, yang kemudian dialih bahasa Indonesiakan 

menjadi kearifan lokal, pada dasarnya merupakan ciri kebudayaan suatu 

masyarakat (bangsa) yang merupakan akumulasi pengalaman masa lalu 

yang bertahan hingga kini. Ini sesuai dengan H.G. Quaritch Wales (dalam 

Astra, 2004) yang menuliskan isi konsep local genius seperti berikut. „… the 

sum of cultural characteristics with the vast majority of people have common 

as a result of their experiences in early life.’ Bila dipinda ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi „… keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh 

suatu masyarakat (bangsa) sebagai hasil pengalaman mereka di masa 

lampau.‟ 

 Berangkat dari pemahaman terhadap konsep yang dikemukakan 

Wales itu, tampaknya tri kaya parisudha termasuk ke dalam, atau memenuhi 

syarat sebagai local genius, atau kearifan lokal Bali, karena tri kaya 

parisudha merupakan kristalisasi dari pengalaman masyarakat Bali di masa 

lalu, yang mencitrakan ciri kebudayaan masyarakat Bali. Tri kaya parisudha 

merupakan unsur kebudayaan Bali yang telah memiliki akar sejarah yang 

panjang dan hidup dalam kesadaran kolektif manusia Bali terkait dengan 

sumber daya alam, sumber daya kebudayaan, sumber daya manusia, 
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ekonomi, hukum, dan keamanan. Selain itu, melihat sikapnya yang lentur 

(tahan) terhadap gerusan budaya luar dan dapat mengakomodasi budaya 

luar, dan dapat mengintegrasikannya ke dalam kebudayaan asli, maka tri 

kaya parisudha ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai salah satu 

kearifan lokal Bali. Artinya, tri kaya parisudha masih tetap relevan dengan 

perkembangan zaman, setidaknya sampai saat ini. Ini didukung dan sejalan 

dengan pendapat Poespowardoyo (dalam Udayana, 2009), sifat-sifat kearifan 

lokal adalah: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki 

kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai 

kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan 

asli, (4) mampu mengendalikan, dan (5) mampu memberi arah pada 

perkembangan budaya. 

 Tri kaya parisudha merupakan kearifan lokal Bali yang bernilai tinggi 

dan terbukti unggul, oleh karenanya layak direvitalisasi agar lebih 

meneguhkan jati diri orang Bali itu sendiri. Kendala yang sering dihadapi 

dalam usaha seperti ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran 

masyarakat Bali sendiri, khususnya generasi mudanya, betapa penting 

melestarikan kearifan lokal ini yang masih relevan dengan perkembangan 

zaman. Karena, pengaruh arus globalisasi tidak bisa dihalangi, termasuk 

terhadap budaya Bali. 

 Tri kaya parisudha pada hakikatnya terdiri atas tiga kata, yakni „tri‟ 

berarti tiga, „kaya‟ berarti kegiatan, dan „parisudha‟ berarti disucikan. Jadi, tri 

kaya parisudha berarti tiga kegiatan manusia yang harus disucikan (Sudirga 

et al., 2007). Lebih lanjut, Sudartha dan Atmaja (2001) mendefinisikan tri 

kaya parisudha sebagai tiga perilaku manusia di dunia sekala yang harus 

disucikan. Berdasarkan atas definisi konsep secara teoretis ini, definisi 

konseptual dari tri kaya parisudha adalah tiga kegiatan manusia di dunia 

sekala yang harus disucikan. Tri kaya parisuda pada hakikatnya terdiri atas 

tiga bagian, yakni manacika, wacika, dan kayika parisudha. 

 



(Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan 
Pendidikan Oktober 2015 P.188-202. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-17637-1-4)  

194 

1. Manacika parisudha. 

 Manacika parisudha merupakan berpikir yang suci (-baik). Pikiran 

manusia yang baik merupakan kunci dari komunikasi dan perilaku manusia 

yang baik. Hal ini disebabkan oleh pikiran sangat berperan dalam mengatur 

kualitas komunikasi dan perilaku manusia. Pikiran yang masih suci tanpa 

dicemari oleh hawa nafsu disebut citta, dan setelah dicemari oleh hawa nafsu 

disebut manah. Karena itu proses penyucian pikiran disebut manacika 

parisudha. Ada tiga cara untuk melakukan penyucian pikiran, yakni: (1) tidak 

menginginkan dan tidak dengki terhadap milik orang lain, (2) tidak berpikir 

buruk terhadap orang lain dan kepada semua makhluk, dan (3) tidak 

mengingkari hukum karma phala. 

2. Wacika parisudha. 

 Wacika parisudha berarti proses penyucian perkataan. Kata-kata 

ibarat pisau bermata dua, di satu pihak bisa mendatangkan kebahagiaan dan 

di lain pihak bisa mendatangkan penderitaan bahkan kematian. Ada empat 

cara untuk menyucikan perkataan, yakni: (1) tidak berkata jahat (ujar ahala), 

(2) tidak berkata kasar (ujar aprgas), (3) tidak memfitnah (raja pisuna), dan 

(4) tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebohongan. 

3. Kayika parisudha. 

 Proses menyucikan perilaku atau perbuatan dikenal dengan istilah 

kayika parisudha. Tindakan atau perbuatan jasmani merupakan upaya 

seseorang untuk mengaktualisasikan hasil proses berpikir dan apa yang 

diucapkan dengan kata-kata. Tindakan seseorang dapat menyebabkan orang 

menjadi senang, bahagia, dan sebaliknya dapat menyakiti hati orang lain. Hal 

ini sangat ditentukan oleh proses berpikirnya. Ada tiga tindakan yang 

termasuk ranah kayika parisudha, yaitu: (1) tidak menyakiti atau tidak 

membunuh (ahimsa), (2) tidak mencuri, merampok, mengambil hak orang lain 

secara tidak sah, menerima suap, tidak nepotisme, dan tidak rakus, dan tidak 

berzina (paradara). 
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 Dari cara untuk menyucikan pikiran (manacika parisudha) yang 

jumlahnya tiga, dan empat cara untuk menyucikan perkataan (wacika 

parisudha), dan tiga cara untuk menyucikan perbuatan (kayika parisudha), 

yang jumlahnya sepuluh dikenal sebagai karma patha. Jadi, karma patha 

merupakan sepuluh hal untuk menjaga kesucian tri kaya agar menjadi 

parisudha. 

 Dalam mengajarkan konsep-konsep sains, selalu dimulai dari 

pemikiran konsep secara benar dan baik pada struktur kognitif siswa. 

Kegiatan ini, dalam konsep tri kaya parisudha identik dengan manacika 

parisudha. Selanjutnya, konsep-konsep yang sudah ditata dengan baik dalam 

pikiran siswa harus dikomunikasikan dengan siswa lainnya dalam kelompok 

diskusi. Dari diskusi kelompok ini, konsep-konsep yang ada dalam struktur 

kognitif seorang siswa menjadi lebih lengkap. Kegiatan pendiskusian konsep 

pada sekelompok siswa, dalam domain tri kaya parisudha dikenal sebagai 

wacika parisudha. Kegiatan terakhir dari pembelajaran sains adalah 

penulisan kembali mengenai definisi suatu konsep (pemahaman secara 

abstrak), membuat saling keterkaitan suatu konsep dengan konsep lainnya 

(membuat peta konsep), dan memberikan contoh nyata dari setiap konsep 

(pemahaman konsep secara konkret). Ketiga kegiatan yang terakhir (kayika 

parisudha) ini baru bisa dibuat oleh seorang siswa setelah melakukan proses 

komunikasi pada diri-sendiri dan diskusi kelompok. Secara lengkap, 

mengenai peran konsep tri kaya parisudha dalam pembelajaran sains dapat 

dikaji pada uraian berikut. 

 

Penerapan Konsep Tri Kaya Parisudha dalam Pembelajaran Sains 

 Penerapan konsep tri kaya parisudha dalam pembelajaran konsep-

konsep sains oleh ahli-ahli pendidikan sering dikenal dengan sebutan 

pembelajaran sains berbasiskan local genius. Hal ini memang tidak bisa 

disangkal lagi, mengingat konsep tri kaya parisudha merupakan konsep yang 

termasuk ranah local genius. Dalam pantheon Hindu, banyak sekali budaya-
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budaya yang diyakini dan tumbuh sebagai akumulasi budaya di masa lampau 

yang hingga saat ini masih berperan dalam masyarakat tersebut 

dikategorikan sebagai local genius. Konsep tri kaya parisudha meliputi 

manacika parisudha, wacika parisudha, dan kayika parisudha. Bila konsep tri 

kaya parisudha diterapkan dalam pembelajaran sains, maka pembicaraannya 

harus mengikuti bagian-bagian dari tri kaya parisudha sebagai sintaks 

pembelajaran. 

1. Tahap manacika parisudha. 

 Manacika parisudha didefinisikan sebagai proses penyucian pikiran. 

Dalam penerapan konsep sains, manacika parisudha dapat diartikan sebagai 

proses pemahaman konsep-konsep sains dengan menggunakan peran otak 

kiri dan kanan. Kalau pemahaman konsep-konsep sains dengan melibatkan 

peran belahan otak kiri (left hemisphere) dan belahan otak kanan (right 

hemisphere), berarti kita sudah memasuki ranah ilmu dalam bidang psikologi 

yang dikenal dengan sebutan neuropsychology. 

 Menurut Jamaris (2010), hubungan antara saraf pusat dan belajar 

telah diteliti oleh Alfread Strauss, seorang neurologist berkebangsaan Jerman 

yang berimigrasi ke U.S.A. pada akhir 1930. Ia menerangkan adanya 

hubungan antara luka pada otak dengan penyimpangan di dalam 

perkembangan bahasa, persepsi dan perilaku. Selanjutnya, Strauss dan 

Lehtinen (1942) mengemukakan bahwa kerusakan yang terjadi pada otak 

yang menjadi penyebab terjadinya kelainan persepsi visual dan auditif 

menyebabkan terjadinya kesulitan di bidang bahasa, membaca, matematika, 

dan bidang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan Strauss mendorong 

lahirnya ilmu yang disebut neuropsychology. 

 Lebih lanjut Nasoetion (1992) menyatakan dengan meminjam 

pendapatnya Sperry, kedua belahan otak besar sebelah kiri dan sebelah 

kanan yang dihubungkan oleh berjuta-juta saraf dalam jaringan penghubung 

yang dinamakan corpus callosum mempunyai fungsi yang berbeda, 

walaupun kedua belahan otak besar itu bentuknya setangkup sehingga 
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rupanya boleh dikatakan sama. Pembagian fungsi otak besar ini 

menyebabkan kemampuan bahasa, kemampuan matematika, kemampuan 

mendeduksi secara logika, kemampuan ilmiah, dan kemampuan menulis 

dikendalikan oleh belahan otak kiri; sedangkan apresiasi seni suara, seni 

pertunjukan, seni lukis dan seni pahat, serta daya khayal termasuk 

kemampuan bernalar induksi dikendalikan oleh belahan otak kanan. 

Dipandang dari segi kegiatan ilmiah, hal di atas berarti belahan otak kiri 

terutama berkaitan dengan bahasa dan nalar deduksi, sedangkan belahan 

otak kanan lebih banyak hubungannya dengan penginderaan gambar, 

penemuan pola-pola keteraturan, dan karena itu juga dengan daya khayal 

dan nalar induksi. 

 Konsep-konsep biologi yang diperoleh melalui nalar induksi, yakni 

dengan menggunakan otak kanan biasanya diperoleh melalui observasi 

langsung di alam. Oleh karena nalar induksi selalu bersifat faktual, maka 

pemahaman konsep yang diperoleh dari otak kanan selalu bersifat konkret. 

Sebaliknya, nalar deduksi yang spesifik terletak pada otak kiri biasanya 

diperoleh melalui membaca buku-buku yang terkait dengan konsep yang 

sedang dihadapi selalu bersifat teoretik atau bersifat abstrak. Memang 

konsep-konsep dalam sains harus dipelajari dari konsep-konsep yang 

bersifat konkret menuju pada konsep-konsep yang bersifat abstrak, sehingga 

pemahamannya juga diawali dari pemahaman konsep secara konkret menuju 

pada pemahaman yang bersifat abstrak. Pemahaman konsep secara konkret 

dan abstrak inilah dikatakan seorang siswa sudah belajar secara bermakna 

(meminjam istilah dari Ausubel). 

 Penerapan tahap manacika parisudha dalam pembelajaran konsep-

konsep dalam bidang sains bila dikaitkan dengan kecerdasan ganda (multiple 

intelligences dari Howard Gardner), terutama kecerdasan matematis-logis 

dapat dikatakan bahwa manacika parisudha meminjam kecerdasan 

matematis-logis sebagai sarana di dalam pemahaman konsep-konsep sains. 

Gardner (dalam Suparno, 2004) menjelaskan inteligensi matematis-logis 
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sebagai kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan 

logika secara efektif, seperti dipunyai seorang matematikawan, saintis, 

programer, dan logikus. Termasuk dalam inteligensi tersebut adalah 

kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Orang 

yang mempunyai inteligensi matematis-logis sangat mudah membuat 

klasifikasi dan kategorisasi dalam pemikiran serta cara mereka bekerja. 

Dalam menghadapi banyak persoalan, dia akan mencoba 

mengelompokkannya sehingga mudah dilihat mana yang pokok dan yang 

tidak, mana yang berkaitan antara satu dan yang lain, serta mana yang 

merupakan persoalan lepas. Maka, dia tidak mudah bingung. Mereka juga 

dengan mudah membuat abstraksi dari suatu persoalan yang luas dan 

bermacam-macam sehingga dapat melihat inti persoalan yang dihadapi 

dengan jelas. Mereka suka dengan simbolisasi, termasuk simbolisasi 

matematis. Pemikiran orang yang berinteligensi matematis-logis adalah 

induktif dan deduktif. Jalan pikirannya bernalar dan dengan mudah 

mengembangkan pola sebab-akibat. Bila menghadapi persoalan, ia akan 

lebih dulu menganalisisnya secara sistematis, baru kemudian mengambil 

langkah untuk memecahkannya. Biasanya orang yang menonjol dalam 

inteligensi ini dapat menjadi organisator yang baik. 

 Pada tahap manacika parisudha, konsep-konsep sains bisa dipahami 

oleh siswa dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif, berarti 

dalam ranah kecerdasan matematis logis yang dipinjam sebagai sarana 

pemahamannya adalah kecerdasan logika, terkecuali konsep dalam bidang 

sains merupakan konsep matematika maka kecerdasan yang digunakan 

adalah kecerdasan matematis-logis. 

2. Tahap wacika parisudha. 

 Wacika parisudha merupakan proses penyucian kata-kata, atau 

proses berkomunikasi yang baik dan benar. Untuk memahami konsep, baik 

secara konkret maupun secara abstrak, pada tahap ini seorang siswa harus 

mengomunikasikan informasi konsep sains yang tersimpan pada belahan 
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otak kanan dan kiri dengan dirinya-sendiri dan dengan orang lain. 

Pengomunikasian konsep sains secara lisan dengan dirinya-sendiri berperan 

sebagai penguatan ingatan mengenai definisi suatu konsep, saling 

keterhubungan antar-konsep, dan contoh-contoh dari suatu konsep. 

Selanjutnya, pengomunikasian konsep sains dengan orang lain dalam bentuk 

diskusi kelompok berperan sebagai penyempurnaan pemahaman terhadap 

suatu konsep. 

 Oleh karena dalam pengomunikasian konsep sains menggunakan 

bahasa lisan, berarti tahap ini meminjam kecerdasan lingkuistik sebagai 

sarananya. Demikian juga, bila dikaji dari pihak yang melakukan komunikasi 

suatu konsep adalah diri-sendiri dan antar-pribadi dalam diskusi kelompok, 

dapat dikatakan wacika parisudha meminjam kecerdasan intra-personal dan 

kecerdasan inter-personal sebagai sarana pemahaman suatu konsep. 

Sehubungan dengan penggunaan contoh-contoh suatu konsep di alam, 

berarti tahap ini menggunakan alam sebagai media dalam memahami 

konsep. Terkait dengan alam sebagai media dari suatu konsep, dapat 

dikatakan meminjam kecerdasan naturalis sebagai sarananya. 

 Kecerdasan linguistik dapat diartikan sebagai kemampuan 

menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan 

sesuatu dengan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun 

tertulis. Cerdas linguistik berarti cerdas kata, dan cepat belajar dengan 

menggunakan kata-kata atau dengan mendengar dan melihat (Musfiroh, 

2008). Dalam tahap wacika parisudha, kecerdasan linguistik yang dipinjam 

sebagai sarana pemahaman konsep hanya sebatas yang bersifat lisan. 

 Karena wacika parisudha juga meminjam kecerdasan intra-personal 

sebagai sarana pemahaman konsep, perlu juga dikenal mengenai hakikat 

kecerdasan tersebut. Kecerdasan intra-personal merupakan kemampuan 

memahami diri-sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. 

Komponen inti dari kecerdasan intra-personal adalah kemampuan 

memahami diri yang akurat meliputi kekuatan dan keterbatasan diri, 
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kecerdasan akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen dan 

keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, kemampuan memahami dan 

menghargai diri (Yaumi, 2012). 

 Lebih lanjut, kecerdasan inter-personal didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, 

motivasi, watak, tempramen orang lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, 

suara, isyarat dari orang lain juga termasuk dalam inteligensi ini. Secara 

umum inteligensi inter-personal berkaitan dengan kemampuan seseorang 

untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Inteligensi ini 

banyak dipunyai oleh para komunikator, fasilitator, dan penggerak massa 

(Suparno, 2004). 

 Kecerdasan yang terakhir yang digunakan sebagai sarana dalam 

pemberian contoh suatu konsep sains adalah kecerdasan naturalis. Gardner 

(dalam Suparno, 2004) menjelaskan inteligensi naturalis (lingkungan) 

sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna 

dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensi lain dalam alam natural; 

kemampuan untuk memahami dan menikmati alam; dan menggunakan 

kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, dan 

mengembangkan pengetahuan akan alam. Dalam pembicaraannya dengan 

Durie, Gardner menjelaskan bahwa inteligensi lingkungan adalah 

kemampuan manusiawi untuk mengenal tanaman, binatang, dan bagian-

bagian lain dari lingkungan alam seperti awan atau batu-batuan. Orang yang 

punya inteligensi lingkungan tinggi biasanya mampu hidup di luar rumah, 

dapat berkawan dan berhubungan baik dengan alam, mudah membuat 

identifikasi dan klasifikasi tanaman dan binatang. Orang ini mempunyai 

kemampuan mengenal sifat dan tingkah laku binatang, biasanya mencintai 

lingkungan, dan tidak suka merusak lingkungan hidup. Salah satu contoh 

orang yang mungkin punya inteligensi lingkungan tinggi adalah Charles 

Darwin. Kemampuan Darwin untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi 
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serangga, burung, ikan, mammalia, membantunya mengembangkan teori 

evolusi. 

3. Tahap kayika parisudha. 

 Kayika parisudha merupakan proses menyucikan perbuatan atau 

perilaku. Dalam pembelajaran sains, tahap ini dapat diartikan sebagai proses 

menuliskan kembali mengenai definisi konsep, saling keterhubungan konsep, 

dan contoh-contoh konsep dengan benar. Dalam penulisan konsep harus 

menurut jenjang yang sesuai dengan logika (-dikenal sebagai konsep yang 

berdiferensiasi progresif), yakni dari konsep yang bersifat umum menuju pada 

konsep yang bersifat khusus. Tahapan ini pada hakikatnya meminjam 

kecerdasan linguistik yang bersifat tertulis dan kecerdasan matematis-logis. 

 

Simpulan 

 Dalam pembelajaran sains di Sekolah Menengah, seorang guru dapat 

menerapkan konsep tri kaya parisudha, dengan tahap-tahapan 

pembelajaran: (1) tahap manacika parisudha, (2) tahap wacika parisudha, 

dan (3) tahap kayika parisudha. Pemahaman konsep sains pada tahap 

manacika parisudha meminjam kecerdasan matematis-logis sebagai 

sarananya. Tahap kedua, yakni tahap wacika parisudha meminjam 

kecerdasan linguistik, intra-personal, inter-personal, dan naturalis sebagai 

sarananya. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yakni tahap kayika parisudha 

meminjam kecerdasan linguistik dan matematis-logis sebagai sarananya. 

Melalui penerapan konsep tri kaya parisudha dalam pembelajaran sains, dan 

meminjam kecerdasan ganda sebagai sarananya, diharapkan siswa dapat 

memahami konsep-konsep sains secara konkret dan abstrak. 
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