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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama mempunyai tempat sucinya masing-masing, secara

umum tempat suci adalah tempat yang dibangun secara khusus menurut

peraturan-peraturan yang telah ditentukan secara khusus pula. Agama Hindu

merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia yang memiliki rumah

ibadah yang disebut dengan Pura. Pura berarti suatu tempat yang khusus

dipakai untuk dunia kesucian dengan dikelilingi oleh tembok.

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi

semua pemeluk agama, baik agama budaya maupun agama Samawi (wahyu).

Selain berfungsi sebagai simbol “keberadaban” pemeluk, rumah ibadah juga

berfungsi sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah.

Rumah ibadah, selain tentunya untuk ibadah berjama'ah, juga adalah sebagai

pusat aktifitas sosial bermasyarakat. Merencanakan gotong royong,

memecahkan masalah umat, memajukan kesejahteraan umat, membantu

anggota jama'ah, semua bisa dilaksanakan di rumah ibadah.

Keberadaan rumah ibadah di Indonesia di atur dalam undang-

undang dan di dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri Agama dan

menteri dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang: Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam



1

2

Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Rumah ibadah.1

Terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 yang

menyebutkan bahwa “Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah

keluarga”. Pasal 7 menyebutkan bahwa “Panitia pembangunan rumah ibadah

adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau

pengurus rumah ibadah”.

Terdapat pada BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah Pasal 13,

yaitu:

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan kepada keperluan nyata dan
sunguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi
pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau
desa.

2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di
wilayah kelurahan/ desa sebagaiamana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi,
pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah
kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Garis-garis besar haluan negara (GBHN) pada tahun 1999

dinyatakan bahwa rumah ibadah didirikan untuk memberi pelayanan yang

baik dan tertib bagi masyarakat pengguna rumah ibadah, baik untuk

1Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun
2006 Tenang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, PemberdayaanForum Kerukunan Ummat Beragama
dan Pendirian Rumah Ibadah, (Pekanbarau: FKKUB, 2006), hlm.4 dan 9
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keperluan taklim sosial, penataran jemaah maupun peringatan hari besar

keagamaan. Pelayanan demikian dimaksudkan dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa dan membina manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur,

memiliki pengetahuan yang mantap, kemandirian, serta rasa tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan.2

Pura bagi umat Hindu menurut pendapat Anak Agung Oka Netra

adalah sebagai sarana untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta

seluruh manifestasinya dan juga sebagai tempat memuja roh suci leluhur

dengan berbagai macam tingkatannya. Sedangkan secara khusus fungsi

tempat suci merupakansarana untuk meningkatkan kualitas umat manusia,

baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Secara individu ini

berfungsi untuk mengkomunikasikan Sang Hyang Atma yang ada pada diri

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumbernya.3 Sedangkan

secara sosial berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana melakukan

kegiatan sosial, misalnya kegiatan bermusyawarah, pendidikan,

melaksanakan sumpah janji suci penikahan dan lain-lain.

2A. Hakim, Moh. Saleh Isre, Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama Dalam
Perspektif Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan
Ummat Beragama, Puslitbang Kehidupan Ummat Beragama, Badan Litabang Agama dan Diklat
Keagamaan, Departeman Agama RI, 2004), hlm. 205

3Anak Agung Gde Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu, (Jakarta: Hanuman Sakti,
1997), hlm. 83
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Masyarakat yang religius hidup dalam suasana yang santa

jagadhita atau masyarakat sukritagama.4 Masyarakat yang demikian adalah

masyarakat yang diidam-idamkan oleh setiap individu di dalam masyarakat.

Dalam kesibukan sehari-hari sering lupa untuk merenungkan jati diri dan

missi kehidupan. Setiap orang yang dilahirkan sebagai manusia dibelenggu

oleh 6 hal, yakni: Janma-mrityu-jara-vyadhi-dhuka-dosa atau kelahiran-

kematian-umur-penyakit-penderitaan dan dosa.5 Di samping dibelenggu oleh

6 hal tersebut,manusia menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal.

Tantangan interna; tersebut meliputi berbagai keinginan, harapan atau cita-

cita yang diperjuangkan dalam hidupnya. Tantangan dapat merupakan

motivasi menuju ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih berdaya guna atau

sebaliknya dapat menjerumuskan manusia kedalam jurang penderitaan.6

Umat Hindu berusaha untuk mengamalkan ajaran agama sebaik-

baik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen untuk melaksanakan

ajaran agama dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari memberi

peluang untuk adanya dialog dan kerjasama dengan semua umat beragama,

sebab Hindu pada hakekatnya menghargai semua umat beragama dan semua

makhluk seperti dirinya sendiri.

Penganut agama Hindu di Pekanbaru lebih kurang 2500 Jiwa umat

Hindu. Pura Jagatnatha di Pekanbaru di pimpin oleh seorang pandita Ir. Ida

4Santa Jagadhita atau Sukritagama adalah masyarakat yang tentram dan dengan penuh
kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

5(Bhagavadgita XIII.9)
6Muhaimin AG, Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama,

(Jakarta: Proyek peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama, Puslitbang kehidupan umat
beragama, badan Litbang Agama dan diklat Keagamaan, Departeman agama RI, 2004), hlm. 29
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Bagus Mayun. Nama pura Jagatnatha sendiri berasal dari nama Pura di Bali

Pura Agung Jagatnatha berlokasi di pusat kota Denpasar, tepatnya, di Jalan

Mayor Wisnu, disebelah Timur Lapangan Puputan Badung, atau di sebelah

selatan Jalan Hayam Wuruk. Pura ini berstatus sebagai Pura Kahyangan

Jagat, yang menjadi sungsungan dan penyiwian masyarakat Hindu, dari

manapun mereka berasal.7

Fenomena yang terjadi di Pura Jagatnatha, pura ini terkadang sepi,

tidak ada kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Hindu tersebut.

Padahal, tujuan dibuat pura ini ialah untuk peribadatan seluruh umat Hindu

yang berada di Pekanbaru, tetapi kenyataannya, malah Pura tersebut terlihat

sepi. Selain itu Pura ini didirikan juga untuk membina kehidupan sosial di

kalangan masyarakat Hindu yang ada. Aktivitas yang dilakukan jemaah

Hindu ini biasa dilakukan pada hari sabtu dan minggu saja, karena pada hari-

hari biasanya mereka sibuk dengan pekerjaannya. Pura ini juga setiap 14 hari

atau 15 hari sekali melakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Bulan dan

Matahari (Purnama dan Tilem), kegiatan ini tidak banyak yang mengikutinya,

padahal ini wajib untuk dilaksakannya.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik dengan persoalan tersebut,

dan bermaksud untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi

dengan judul”(FUNGSI PURA AGUNG JAGATNATHA DALAM

7www. Google.com, Fungsi pura bagi umat hindu, di kutip pada tanggal 26 bulan 4 tahun
2013, pukul: 22: 16
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KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT HINDU DI

KOTA PEKANBARU)”

B. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian dengan judul: Fungsi Pura Agung Jagatnatha Dalam

Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Hindu di Kota Pekanbaru:

1. Adanya keinginan untuk memahami secara jelas tentang kehidupan sosial

dalam agama Hindu, yang merupakan cerminan dalam melakukan

peribadatan. Kajian ini sangat menarik, terutama dalam menghadapi

problem sosial dewasa ini, yang tentu memerlukan konsep kehidupan

sosial.

2. Sejauh pengetahuan penulis judul ini belum ada pernah yang meneliti,

selain itu penulis merasa mempunyai kemampuan baik waktu dan

pemikiran untuk melakukan penelitian ditunjang lagi dengan rujukan

bahan yang ada sehingga memudahkan penulis melakukan pembahasan.

C. Penegasan Istilah

Dalam upaya menghindari kesalahpahaman memahami istilah judul

penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan dan

penegertian dari judul tersebut antara lain:

1. Fungsi : Dalam kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan

pekerjaan, jabatan, tugas dan kegunaan.8Sedangkan dalam kamus

kontemporer, keterangan Drs. Peter Salim dan Yuni Salim menyebutkan

8Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:
Balai Pustaka, 1997), hlm. 650
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bahwa pengertian “Fungsi” adalah kemampuan sesuatu sesuai dengan

tugas dan kemampuannya.9

2. Pura : Istilah Pura berasal dari bahasa sanskerta (pur, puri, pura, puram,

pore) yang artinya kota, benteng atau kota yang berbenteng atau istana.

Pura berarti suatu tempat khusus dipakai untuk dunia kesucian dengan di

kelilingi oleh tembok. Hampir semua Pura (tempat suci) di kelilingi

tembok atau pagar untuk memisahkan dengan dunia sekitarnya yang di

anggapnya tidak suci.10

3. Agung Jagatnatha : Sebuah nama Pura yang berasaldari Bali dan

digunakan juga sebagaina masalah satu Pura yang ada di Pekanabaru.11

4. Kehidupan Sosial : Kehidupan sosial dalam pengertian umum adalah

seluruh aktifitas yang dilakukan manusia di dalam suatu masyarakat yang

mengelilinginya sesuai kemampuan atau potensi yang dimiliki.12Dalam

bahasa Arab disebut “Al Mujtama`”, hal ini ditunjukkan pada pergaulan

serta hubungan manusia dengan kehidupan manusia.13

5. Keagamaan : Berasal dari bahasa Sansekerta, yang berasal dari akar

kata gam artinya pergi kemudian mendapat awalan a dan akhiran a.

sedangkan secara terminology ialah religi yaitu suatu kepercayaan atas

9Peter Salim dan Yuni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,(Jakarta:  Modern
Inggris Press, 1991), hlm. 424

10Anak Agung Gde Oka Netra,op.cit., hlm. 1-4
11WawancaradenganpengurusPura
12Syahminan Zaini, Kehidupan Sosial Seorang Muslim, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995),

hlm.1
13Sidi Gazalba, Azas Kebudayaan Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 191
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adanya yang Agung diluar manusia, dan suatu tata penyembahan kepada

yang Agung tersebut.14

6. Masyarakat Hindu : Sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai tujuan bersama dalam

menyangkut hal-hal rohani dan agama Hindu ini memuja sang Hyang

Widhi Wasa dengan tujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai

kesempurnaan hidup yang berupa kebahagiaan yang maha tinggi dan

kesucian lahir dan batin.

Berdasarkan data dan gejala yang ada di atas, serta mengingat

pentingnya Pura bagi kehidupan umat Hindu sebagai sarana untuk beribadah

dan juga tempat melakukan berbagai kegiatan sosial dan pendidikan yang

akan berpengaruh terhadap kehidupan umat Hindu agar menjadi lebih baik

lagi, maka diperlukan penelitian lebih jauh mengenai:

“FUNGSI PURA AGUNG JAGATNATHA DALAM

KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT HINDU DI

KOTA PEKANBARU”

D. Identifikasi Masalah

Untuk lebih jelasnya persoalan yang akan dibahas maka perlu

dilakukan identifikasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

1. Fungsi Pura Agung Jagatnatha menurut jemaah Hindu di Pekanbaru

14http://abdain.wordpress.com/2014/06/04/pengertian agama
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2. Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Hindu di Pekanbaru

3. Bentuk pembinaan yang ada di Pura tersebut

4. Faktor pendukungn dan penghambat pembinaan tersebut

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah diperlukan batasan masalah yang akan

diteliti, penelitian ini difokuskan kepada Fungsi pura Agung Jagatnatha dalam

kehidupan sosial keagamaan masyarakat Hindu di Pekanbaru.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat di susun rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam membina kehidupan

sosial keagamaan

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap

fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam membina kehidupan sosial

keagamaan

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam

membina kehidupan sosial keagamaan.
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b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat

terhadap fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam membina kehidupan

sosial keagamaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat penganut Agama

Hindu di Pekanbaru mengenai fungsi Pura Agung Jagatnatha

b. Sebagai informasi dan masukan bagi jurusan Perbandingan Agama

khususnya konsentrasiSosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin UIN

Suska Riau dalam membuat kebijakan yang terkait dengan peningkatan

kompetensi kelulusannya.

H. Kajian Teori

1. Fungsi Pura

a. Pengertian Pura

Pura adalah suatu tempat yang dipergunakan oleh umat Hindu

untuk sujud, berbakti dan menyembah kepada Hyang Widhi/ Tuhan Yang

Maha Esa dengan semua manifestasinya, bararti Pura adalah suatu tempat yang

sangat khusus, kekhususannya Pura tersebut mengharuskan untuk tetap

menjaga kesucian Pura.15

b. Fungsi Pura

Tempat suci mempunyai fungsi yang amat penting bagi umat

Hindu. Fungsi yang hampir meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat

15Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Tata Aturan Menjaga Kesucian Pura,
(Jakarta:1996), Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha , hlm. 1
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Hindu. Sebagaimana disebutkan dalam sastra agama, maka fungsi Pura adalah

sebagai berikut:

1. Pura berfungsi sebagai tempat manusia mendekatkan dirinya kepada Hyang

Widhi, tempat memohon dan bersujud kehadapan Tuhannya, dan tempat

untuk memohon pertolongan dan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar

serta tempat untuk mengucap rasa syukur atas segala dosa yang pernah

dilakukan selama hidup.

2. Pura juga merupakan tempatmempelai mengikrarkan sumpahnya diatas

persaksian Hyang Widhi untuk memasuki kehidupan baru, mereka baerjanji

tetap setia sehidup semati bersama dalam suka maupun duka untuk

membawa rumah tangga yang berbahagia sesuai dengan tuntunan agama.

3. Pura juga berfungsi sebagai tempat untuk memuja roh-roh suci (yang

di pandang suci), baik roh suci leluhur, roh para Rsi maupun raja-raja yang

di anggap telah menjadi dewa dewi.

4. Di samping itu, Pura juga berfungsi sebagai tempat mengadakan kegiatan-

kegiatan sosial dan pendidikan dalam hubungan keagamaan, baik

pendidikan watak, pendidikan ke ara rasa persaudaraan, pendidikan ke arah

jiwa demokratis dan pendidikan ke arah rasa perikemanusiaan. Selain itu

Pura berfungsi sebagai tempat mengadakan berbagai kegiatan, seperti

misalnya pertemuan-pertemuan serta kegiatan keagamaan seperti hari raya

keagamaan.16

16Dewa A Nyoman Kusumaningrat, Buku Pelajaran Agama Hindu Untuk Kelas
6 SD (Semester 1&2), ( Surabaya: Paramita,2004), hlm.56
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Fungsi pura tersebut dapat diperinci lebih jauh berdasarkan ciri

(kekhasan) yang antara lain dapat diketahui atas dasar adanya kelompok

masyarakat ke dalam berbagai jenis ikatan seperti: ikatan sosial, politik,

ekonomis, genealogis (garis kelahiran). Ikatan sosial antara lain berdasarkan

ikatan wilayah tempat tinggal (teritorial), ikatan pengakuan atas jasa seorang

guru suci (Dang Guru), ikatan politik di masa yang silam antara lain

berdasarkan kepentingan penguasa dalam usaha menyatukan masyarakat dan

wilayah kekuasaannya. Ikatan ekonomis antara lain dibedakan atas dasar

kepentingan sistem mata pencaharian hidup seperti bertani, nelayan ,

berdagang dan lain-lainnya. Ikatan geneologis adalah atas dasar garis kelahiran

dengan perkembangan lebih lanjut.

b. Kehidupan Sosial Keagamaan

Dalam hubungan manusia sebagai makhluk sosial, maka kualitas

manusia ditentukan oleh kemampuannya dalam usaha mencapai tujuan hidup

dengan mengadakan pendekatan dan berhubungan dengan penciptanya,

sesamanya dan alam di mana dia berada. Manusia yang mampu menjaga

hubungan yang harmonis terhadap Tuhan sebagai pencipta, sesama manusia

dan alam lingkungannya adalah manusia yang berkualitas sebagai makhluk

sosial.Demikianlah konsep dasar keberadaan manusia menurut ajaran agama
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Hindu yang melihat manusia itu tidak saja dari sudut individu, tetapi ia harus

dilihat sebagai makhluk sosial.17

Fungsi pembinaan kehidupan keagamaan adalah kegiatan

mewujudkan agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan

beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi antara

kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka

membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multi

kulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta

suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan

harmonis.

Dalam teori sosiologi kehidupan sosial keagaman menyatakan

bahwa kumpulan paradigma mengenai masyarakat dan fenomena masyarakat

dengan  merujuk pada realitas masyarakat dan paradigma-paradigma yang

digunakan untuk menerangkan struktur sosial masyarakat dan proses-proses

sosialnya. Sherkat Darren mengatakan bahwa dalam studi kontemporer

sosiologi agama dipelajari struktur gerakan perubahan yang dapat

memobilisasi organisasi-organisasi gerakan sosial.18 Kehidupan Sosialisasi

agama adalah proses kehidupan individu-individu untuk memelukagama yang

dipilihnya. Untuk memahami perkembangan agama pada tingkat individu-

17I Nyoman Sudiarsa, Pedoman Kerukunan Umat Beragama Hindu, (Jakarta
Selatan: Mitra Abadi Press, 2007), hlm. 9

18 (Kincloch, 2005:276)
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individu, kita harus mengetahui bagaimana masyarakatmemilih agama, dan

bagaimana mereka berubah.19

Menurut S. Hidayat, pembinaan adalah “suatu usaha yang

dilakukan dengan sadar,berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik, dengan tindakan-tindakan

pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulus dan pengawasan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.20Pembinaan keagamaan dapat menimbulkan

berbagai peristiwa ditengah masyarakat yang harmoni, yang kontroversial, bisa

juga melahirkan berbagai pemikiran, baik pemikiran yang moderat maupun

yang ekstrem, yang sederhana maupun yang rumit, yang parsial maupun yang

komprehensif.21

Manusia adalah makhluk biososial, oleh sebab itu hidupnya tidak

terlepas dari kehidupan bersama manusia lainnya. Dan dengan sendirinya

individu itu memasyarakatkan dirinya menjadi satu dalam kehidupan bersama.

Maka apapun yang dibuat pada umumnya dan sebaliknya, apapun yang terjadi

di masyarakat akan dapat mempengaruhi perkembangan peribadi tiap individu

yang ada didalamnya. Manusia saling membutuhkan sesama, Islam

mengajarkan bahwa perasaan dalam diri harus di jadikan sebagai standar untuk

mengukur perasaan orang lain. Bila dalam diri seseorang telah meresap secara

mendalam suatu perasaan yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang

19Fadlil Munawwar Manshur, Teori Sosiologi Agama, (Jawa Barat: Program
Pascasarjana S2 Institut Agama Islam Darussalam  (IAID), 2012), hlm.  4

20Hidayat, S, Faedah dan Kafiyat Menghampiri Allah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1985),
hlm. 1

21Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),
hlm. 7
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lain, maka ini akan melahirkan suatu keseimbangan dan stabilitas dalam

masyarakat. Oleh karena itu, yang merupakan ciri sosial menurut islam adalah:

1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran

kewajibannya sebagai makhluk sosial.

2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan

pribadi.22

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer, pembinaan

diartikan sebgai proses membina, pembangunan, penyempurnaan, perbaikan

atau upaya untuk mendapatkan hasil yang baik.23Peran pembinaan keagamaan

merupakan sebuah kegiatan, ajakan, baik dalam lisan, tulisan, tingkah laku dan

sebagianya, dimana peran tersebut dapat dilakukan secara sadar dan berencana,

tentunya dalam upaya mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun

kelompok, supaya timbul dalam dirinya sebuah kesadaran, baik dalam sikap

penghayatan maupun pengamalan terhadap ajarah agama dan sebagai pesan

yang disampaikan kepada-Nya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Hidup bersama orang lain, diamanatkan dalam beberapa mantra

kitab suci Veda, termasuk juga dituntut untuk mewujudkan hidup yang

harmonis, serasi dan selaras dengan Sang pencipta, dengan sesama manusia

dan dengan alam lingkungannya. Keharmonisan antara ketiganya itu dikenal

dengan istilah “Trihita Karana”. Bila umat manusia mampu membina

keharmonisan ini dengan disiplin yang tinggi sesuai dengan kewajiban masing-

masing, maka kehidupan sosialnya berjalan harmonis, untuk itu pula disiplin

22 Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), hlm. 53-55

23Peter Salim dan Yuni Salim,op.cit., hlm. 205
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sosial sangat diperlukan. Berikut ini kutipan ajaran tentang disiplin sosial

dalam rangka mengembangkan tanggung jawab bersama yang mesti dan patut

diikuti oleh setiap anggota masyarakat:

“Tuhan Yang Maha Esa mencipta manusia supaya hidup serasi,
menjauhkan diri dari perbuatan buruk, hendaknya seseorang mampu
mengendalikan diri dan memiliki disiplin yang tinggi sehingga tumbuh
keselarasan, saling pengertian dan tanggung jawab.”24

Dari uraian diatas dapat dinyatakan, bila masyarakat mampu

melaksanakan disiplin hidup, saling pengertian, mampu melaksanakan tugas,

dan tanggung jawabnya masing-masing, maka masyarakat akan sejahtera.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dan kerja sama dengan

orang lain, sedang dalam bentuk yang lebih luas diatur dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.25

I. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep teoritis. Selain itu, konsep ini juga

menentukan ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur agar mudah dipahami

dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan, untuk itu konsep-

konsep perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.Untuk melihat bagaimana

fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam membina kehidupan sosial keagamaan

masyarakat Hindu di Pekanbaru tersebut terlaksana dengan baik maka

digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Adapun indikator-indikator dari fungsi Pura sebagai berikut:

24Athrvaveda III. 8, 5, III. 30, 4, VII, 52. 1
25I Made Titib, Menumbuh Kembangkan Pendidikan Budhi Pekerti Pada Anak,(Jakarta:

Ganeca Exact, 2003), hlm. 119-120
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1. Tempat peribadatan

2. Tempat mempelai mengikrarkan sumpahnya atas persaksian sang Hyang

Widhi untuk memasuki kehidupan baru.

3. Tempat meminta dan memohon sebelum melakukan sesuatu.

4. Tempat untuk melaksanakan perayaan hari raya atau hari-hari besar

keagamaan.

Adapun indikator-indikator dari kehidupan sosial keagamaan

sebagai berikut:

1. Bermusyawarah

2. Hubungan kerjasama atau keakraban sesama jemaah

3. Pendidikan

4. Pernikahan

5. Kematian26

Selanjutnya prospek fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam

membina kehidupan sosial keagamaan dikatakan bagus dengan cara yang

dilaksanakan sehingga dapat diungkapkan bahwa ada persamaan dengan

fungsi-fungsi Pura terdahulu dengan  apa yang dilaksanakan oleh pengurus

Pura Agung Jagatnatha dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan.

Dari beberapa indikator di atas penulis mencari data dilapangan

dengan berbagai bentuk data. Dan dari sinilah kejadian yang tersebut diatas

akan terbukti dilapangan dengan jelas. Berdasarkan indikator-indikator di atas

26Anak Agung Gde Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu, (Jakarta:
Hanoman Sakti, 1997), hlm. 85



1

18

dalam mengukur berfungsi baik atau tidak sebuah Pura dalam Kehidupan

Sosial Keagamaan Masyarakat Hindu di Kota Pekanbaru.

J. Metodologi Penelitian

1. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ialah metode penelitian yang memusatkan

penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang diselidiki

sebagaimana adanya. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan

fakta-fakta dan menjelaskan keadan dari objek penelitian berdasarkan fakta

yang ad dan menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh27

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Timur

Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan melakukan penelitian pada bulan

Februari dan bulan Maret.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus Pura yang terdiri dari

seorang ketua (pemangku) dan beberapa orang karyawan yang bekerja dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengurus Pura. Sedangkan yang menjadi

objek dalam penelitian ini adalah fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam

membina kehidupan sosial keagamaan masyarakat Hindu tersebut.

4. Populasi dan Sampel

27Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik  Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya , (Bandung: 2008), hlm. 45
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a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah

keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan di teliti.28Populasi dalam

penelitian adalah pengurus Pura dan jemaah yang aktif datang ke Pura.29

Tabel.2
TABEL POPULASI JEMAAH YANG AKTIF

DATANG KE PURA

No Jenis Kelamin Frekensi Persentase

1 Laki-laki 217 Jemaah 54,25

2 Perempuan 183 Jemaah 45,75

Jumlah 400 Jemaah 100%

Sumber data: PengurusPuraAgungJagatnathaPekanbaru

Dari tabel diatas dapat di lihat jumlah populasi jemaah yang aktif

datang ke Pura adalah 400 jemaah, terdapat 217 jemaah yang laki-laki, dan

183 jemaah yang perempuan.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan di teliti dan

yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penelitian pada sampel

hanya merupakan pendekatan pada populasinya. Ini berarti selalu ada

resiko kesalahan dalam menarik kesimpulan untuk keseluruhan populasi.

Oleh karena itu,, setiap penelitian dengan menggunakan sampel akan

selalu berusaha memperkecil resiko kesalahan tersebut. Hal ini akan

28Irawan Soehartono, Ibid,hlm. 57
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2010), hlm. 176
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berkaitan dengan bagaimana cara pengambilan sampel atau teknik

sampling yang digunakan.30

Tabel.2
SAMPEL JEMAAH YANG AKTIF DATANG KE PURA

No Jenis Kelamim Persentase Jumlah

1 Laki-laki 10% dari 217 jemaah 22 jemaah

2 Perempuan 10% dari 183 jemaah 18 jemaah

Jumlah 10% dari 400 Jemaah 40 Jemaah

Sumber data: PengurusPuraAgungJagatnathaPekanbaru

Dari tabel diatas, karena besarnya populasi jemaah, maka diambil

sampel sebanyak 10% dari 400 jemaah. Adapun jemaah yang berjenis

kelamin laki-laki 10% dari 217 jemaah yaitu 22 jemaah dan jemaah yang

berjenis kelamin perempuan 10%dari 183 jemaah yaitu 183 jemaah.

Dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sample. Yakni

pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu, bukan atas dasar strata,

random dan wilayah penelitian.31

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder.

Data primer (utama), yaitu data yang diperoleh melalui pengurus Pura dan

beberapa jemaah Hindu di Pekanbaru. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh

dari berbagai sumber dokumentasi dan buku-buku yang ada hubungannya

dengan penelitian ini.

30Irawan Soehartono, Ibid, hlm. 58
31Hartono, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Zanafa, 2011), hlm. 51
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6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam rangka penelitian ini, penulis

menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi artinya teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta

empirik yang tampak (kasat mata), untuk memperoleh dimensi-dimensi baru

untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti.32

b. Wawancara artinya pertemuan dengan mengajukan beberapa pertanyaan

dari responden secara tatap muka antara penulis dan pegawai Pura guna

memperoleh data yang berkaitan secara mendalam tentang fungsi Pura

dalam kehidupan sosia keagamaan.

c. Angket

Angket (kuisioner) digunakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan

secara tertulis kepada respoden atau sumber data. Angket yang digunakan

adalah angket tertutup. Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana fungsi

Pura Agung Jagatnatha dalam membina kehidupan sosial keagamaan di kota

Pekanbaru.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data

yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan

persentase.33Apabila semua data yang terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi

dua kelompok yaitu data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif adalah data

32Widodo,Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, (Jakarta: Yayasan Kelopak,
2004), hlm. 50

33Op.Cit,Suharsimi  Arikunto,  hlm. 245-246.
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yang diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif

adalah data  yang berwujud angka yang mana data itu didapat melalui

pengukuran dan perhitungan yang dapat dijumlahkan. Perbandingan jumlah

yang didapatakan dipersentasekan.

K. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan agar penelitian ini tersusun secara sistematis,

maka berikut sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan penjelasan yang terdiri dari latar belakang masalah,

alasan  pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah,

penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,

konsep operasional, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi geogrfi dan demografi yang berisikan tentang sejarah

berdirinya Pura, keadaan penduduk, pendidikan dan agama, serta

sistem ekonomi dan sarana dan prasarana masyarakat Hindu di

Pekanbaru.

Bab III : Penyajian Data

Membahas data hasil tentang Fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam

membina kehidupan sosial keagamaan masyarakat Hindu di kota
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Pekanbaru, serta membahas tentang kehidupan sosial keagamaan

yang ada di Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru

Bab IV : Analisis Data

Membahas hasil penelitian dan analis mengenai fungsi-

fungsi Pura dalm pembinaan kehidupan keagamaan, faktor yang

menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan kehidupan

keagamaan, dan langkah-langkah mengatasi penghambatan.

Bab V : Yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran

untuk para pembaca dan penelitian selanjutnya.


