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BAB III
PENYAJIAN DATA

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan data hasil

observasi angket, dan wawancara, yang diperoleh dari responden. Adapun

data yang berhasil diperoleh melalui observasi, angket, dan wawancara

meliputi data tentang fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam membina

kehidupan sosial masyarkat Hindu di Pekanbaru serta faktor-faktor

pendukung dan penghambat terhadap fungsi Pura Agung Jagatnatha dalam

membina kehidupan sosial masyarakat Hindu di Pekanbaru.

Data tersebut diperoleh dengan cara observasi dan menyebarkan

angket kepada 40 jemaah Hindu yang aktif datang ke Pura, serta wawancara

secara langsung kepada beberapa pengurus dan jemaah Pura Agung

Jagatnatha di Pekanbaru. Semuaangket di sebarkan dan berhasil dikembalikan

kepada peneliti melalui bantuan pengurus Pura Agung Jagatnatha di

Pekanbaru

Data yang berhasil dikumpulkan disajikan dalam bab III. Setelah

data dijaring dengan observasi dan angket, maka data tersebut ditabulasi

kedalam tabel, dan setiap alternative jawaban akan dipersentasikan, kemudian

data tersebut dianalisa secara deskriptif untuk diambil beberapa kesimpulan

dalam penelitian ini.
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A. Data Penelitian Hasil Tentang Fungsi Pura Agung Jagatnatha
Dalam Membina Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Hindu di
Pekanbaru

Untuk melihat secara langsung fungsi Pura Agung Jagatnatha dlam

membina kehidupan sosial di Kota Pekanbaru maka penulis melakukan

pengamatan secara langsung (observasi) kelapangan terhadap subjek dan

objek penelitian, yaitu fungi Pura Agung Jagatnatha dan jemaah Pura.

Pura Agung Jagatnatha ini didirikan berfungsi sebagai tempat

berdoa dan meminta kepada Sang Hyang Widhi sebelum melakukan

sesuatu. Tetapi keadaan dilapangan membuktikan bahwa umat Hindu

jarang  melaksanakan peribadatan di Pura ini.

Rendahnya tingkat spiritual jemaah dalam melaksanakan

peribadatan di Pura ini diperoleh berdasarkan penyebaran angket kepada

40 jemaah. Dapat kita lihat pada beberapa  tabel dibawah, untuk melihat

apakah Pura Agung Jagatnatha berfungsi dengan baik atau tidak dalam

membina kehidupan sosial di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel.1
PURA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK

BERMUSYAWARAH

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangatsering digunakan 22 55%
2 Sering digunakan 14 35%
3 Kadang-kadangdigunakan 4 10%
4 Tidakpernah digunakan 0 0%
5 Sangat tidak pernah

digunakan
0 0%

Jumlah 40 100%



31

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Pura digunakan sebagai

tempat untuk bermusyawarah dilihat dari tanggapan responden yang

berjumlah 22 orang atau 55% menjawab sangat sering digunakan,

sementara responden yang menjawab sering digunakan berjumlah 14

orang atau 35%, sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang

digunakan berjumlah 4 orang atau 10%, sementara responden yang

menjawab tidak pernah digunakan dan sangat tidak pernah digunakan

tidak ada. DengandemikiandapatdiketahuibahwaPura sangat sering

digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah di Pura Agung Jagatnatha

di Pekanbaru.

Tabel.2
SIKAP RESPONDEN JIKA MUSYAWARAH DIADAKAN DI PURA

AGUNG JAGATNATHA

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat setuju 25 62,5%
2 Setuju 15 37,5%
3 Kadang-kadang setuju 0 0%
4 Kurang setuju 0 0%
5 Tidak setuju 0 0%

Jumlah 40 100%

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa sikap ketika musyawarah

diadakan di Pura tersebut dilihat dari tanggapan responden yang berjumlah

25 orang atau 62,5% menjawab sangat setuju, sementara responden yang

menjawab setuju berjumlah 15 orang atau 37,5%, sedangkan responden
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yang menjawab kadang-kadang setuju, kurang setuju dan tidak setuju tidak

ada.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sikap jemaah ketika

musyawarah diadakan diPura tersebut adalah sangat setuju.

Tabel3
REAKSI RESPONDEN KETIKA DALAM MUSYAWARAH

TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat menghargai perbedaan

pendapat
30 75%

2 Menghargai perbedaan
pendapat

10 25%

3 Kadang-kadang menghargai
pendapat

0 0%

4 Kurang menghargai pendapat 0 0%
5 Tidak menghargai pendapat 0 0%

Jumlah 40 100%

Dari tabel 3 diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya jemaah

ketika  dalam musyawarah mengakui adanya perbedaan pendapat. Hal ini

dibuktikan oleh persepsi responden yang menjawab sangat menghargai

perbedaan pendapat sebanyak 30 orang atau 75% dan yang menjawab

menghargai perbedaan pendapat sebanyak 10 orang atau 25%, sementara

yang menjawab kadang-kadang menghargai perbedaan pendapat, kuarang

menghargai pendapat, dan tidak menghargai pendapat tidak ada. Dengan

demikian jemaah Hindu ini sangat menghargai adanya perbedaan pendapat

antar sesama jemaah.



33

Tabel.4
REAKSI RESPONDEN SETELAH PURA INI DIGUNAKAN

SEBAGAI SALAH SATU TEMPAT UNTUK BERMUSYAWARAH

No AlternatifJawaban Frekwensi Persentase
1 Selalu menghadiri 23 57,5%
2 Menghadiri 13 32,5%
3 Kadang-kadang menghadiri 4 10%
4 Pernah menghadiri 0 0%
5 Tidak menghadiri 0 0%

40 100%

Dari tabel.4 diatas dapat diketahui bahwa responden yang

mengatakan bahwa Pura Agung Jagatnatha di Kota Pekanbaru dijadikan

sebagai salah satu tempat untuk bermusyawarah sebanyak 23 orang atau

57,5% yang menjawab selalu menghadiri, sedangkan yang menjawab

menghadiri sebanyak 13 orang atau 32,5%, dan yang menjawab kadang-

kadang menghadiri sebanyak 4 orang atau 10%, selanjutnya responden yang

menjawab pernah menghadiri dan tidak menghadiri tidak ada. Dengan

demikian dapat kita simpulkan bahwa jemaah Hindu sangat menghadiri

musyawarah yang dilaksanakan di Pura ini.
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Tabel.5
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI HUBUNGAN KERJASAMA

DAN KEAKRABAN ANTAR RESPONDEN YANG DATANG KE
PURA TERJALIN DENGAN BAIK

No AlternatifJawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat membaik 21 52,5%
2 Baik 19 47,5%
3 Kurang baik 0 0%
4 Tidak baik 0 0%
5 Sangat tidak baik 0 0%

Jumlah 40 100%

Dari tabel.5 diatas dapat dipahami bahwa dalam kehidupan sehari-

hari hubungan kerjasama dan keakraban antar jemaah yang datang ke Pura

terjalin dengan baik. Hal ini terbukti dari pengakuan responden yang

menjawab sangat baik sebanyak 21 orang atau 52,5%, sedangkan yang

menjawab baik sebanyak 19 orang atau 47,5%, selanjutnya yang menjawab

kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik tidak ada. Dengan demikian

dapat diketahui bahwa hubungan kerjasama dan keakraban antar sesama

jemaah Hindu di Pura ini sangat terjalin dengan baik.

Tabel.6
REAKSI RESPONDEN APABILA SALAH SEORANG TEMAN

ATAU KERABAT MEMINTA BANTUAN UNTUK
BEKERJASAMA DALAM PENGURUSAN SUATU ACARA

YANG DIADAKAN DI PURA

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat sering membantu 18 45%
2 Sering membantu 22 55%
3 Kadang-kadang membantu 0 0%
4 Sering tidak membantu 0 0%
5 Tidak membantu 0 0%

Jumlah 40 100%
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Dari tabel.6 diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya apabila

salah seorang teman atau kerabat meminta bantuan untuk bekerjasama

dalam pengurusan suatu acara yang diadakan di Pura sering membantu. Hal

ini terbukti dari tanggapan responden yang menjawab sangat sering

membantu  sebanyak 18 orang atau 45%, dan yang menjawab sering

membantu sebanyak 22 orang atau 55%, selanjutnya yang menjawab

kadang-kadang membantu, sering tidak membantu, dan tidak membantu

tidak ada. Dengan demikian mencerminkan sikap tolong menolong antar

sesama jemaah dan menguatkan rasa persaudaraan yang kuat.

Tabel.7
PURA DI JADIKAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat sering digunakan 27 67,5%
2 Sering digunakan 13 32,5%
3 Kadang-kadang digunakan 0 0%
4 Sering tidak digunakan 0 0%
5 Tidak pernah digunakan 0 0%

Jumlah 40 100%

Dari tabel.7 diatas dipahami bahwa responden yang menjawab

Pura juga sangat sering digunkan sebagai sarana pendidikan sebanyak 27

orang atau 67,5%, dan yang menjawab Pura juga sering digunakan sebagai

sarana pendidikan sebanyak 13 orang atau 32,5%, selanjutnya yang

menjawab Pura kadang-kadang digunakan sebagai sarana pendidikan tidak

ada, yang menjawab Pura sering tidak digunakan sebagai sarana pendidikan

tidak ada, sementara yang menjawab Pura tidak pernah digunakan sebagai
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sarana pendidikan juga tidak ada. Dengan demikian selain fungsi Pura

sebagai tempat peribadatan, Pura juga sangat sering digunakan sebagai

sarana pendidikan oleh jemaah Hindu.

Tabel.8
AJARAN-AJARAN AGAMA HINDU DI AJARKAN DI PURA

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat sering diajarkan 22 55%
2 Sering diajarkan 18 45%
3 Kadang-kadang diajarkan 0 0%
4 Sering tidak diajarkan 0 0%
5 Tidak pernah diajarkan 0 0%

Jumlah 40 100%

Dari tabel.8 diatas dapat dipahami bahwa responden yang

menjawab ajaran-ajaran agama Hindu sangat sering diajarkan di Pura

sebanyak 22 orang atau 55%, dan yang menjawab ajaran-ajaran agama

Hindu sering diajarkan di Pura sebanyak 18 orang atau 45%, sementara

yang menjawab ajaran-ajaran agama Hindu kadang-kadang diajarkan di

Pura tidak ada, yang menjawab ajaran-ajaran agama Hindu sering tidak

diajarkan di Pura tidak ada, sementara yang menjawab ajaran-ajaran agama

Hindu tidak pernah diajarkan di Pura ini juga tidak ada. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa diPura ini ajaran agama Hindu sangat sering

diajarkan disini.
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Tabel.9
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENTINGNYA

PENDIDIKAN DI DALAM AGAMA HINDU

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat penting 28 70%
2 Penting 12 30%
3 Kadang-kadang penting 0 0%
4 Kurang penting 0 0%
5 Tidak penting 0 0%

Jumlah 40 100%

Berdasarkan tabel.9 diatas dapat dipahami bahwa jemaah Hindu di

Pura Agung Jagatnatha mengganggap sangat penting pendidikan di dalam

agama Hindu. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yang

menjawab sangat penting pendidikan dalam agama Hindu sebanyak 28

orang atau 70%, sedangkan yang menyatakan penting pendidikan dalam

agama Hindu sebanyak 12 orang atau 30%, selanjutnya yang menjawab

kadang-kadang penting pendidikan dalam agama Hindu tidak ada, yang

menjawab pendidikan kurang penting dalam agama Hindu  tidak ada, dan

yang menyatakan tidak penting pendidikan dalam agama Hindu juga tidak

ada. Dengan demikian dapat disimpulkan tingginya tingkat kesadaran

jemaah dalam hal pendidikan.
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Tabel.10
PELAKSANAAN PERNIKAHAN UMAT HINDU DI PURA

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat sering

melaksanakannya
13 32,5%

2 Sering melaksanakannya 15 37,5%
3 Kadang-kadang

melaksanakannya
7 17,5%

4 Kurang sering
melaksanakannya

5 12,5%

5 Tidak pernah
melaksanakannya

0 0%

Jumlah 40 100%

Berdasarkan tabel.10 diatas dapat dipahami bahwa setiap pasangan

umat Hindu sering melaksanakan pernikahan diPura ini. Hal ini dapat kita

lihat dari tanggapan responden yang menjawab sangat sering melaksanakan

pernikahan di Pura sebanyak 13 orang atau 32,5%, sedangkan yang

menjawab sering melaksanakan pernikahan di Pura sebanyak 15 orang atau

37,5%, selanjutnya yang menjawab kadang-kadang melaksanakan

pernikahan di Pura sebanyak 7 orang atau 17,5%, yang menjawab kurang

sering melaksanakan pernikahan di Pura sebanyak 5 orang atau 12,5%, dan

yang menjawab tidak pernah melaksanakan pernikahan di Pura tidak ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jemaah Hindu menggunakan

Pura sebagai salah satu tempat untuk menikah.
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Tabel.11
REAKSI RESPONDEN KETIKA MENDAPAT UNDANGAN

PERNIKAHAN DARI SESAMA UMAT HINDU

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Selalu menghadiri 17 42,5%
2 Menghadiri 18 45%
3 Kadang-kadang menghadiri 5 12,5%
4 Jarang menghadiri 0 0%
5 Tidak menghadiri 0 0%

Jumlah 40 100%

Berdasarkan tabeL.11 diatas, dapat dipahami bahwa pada

umumnya jemaah Hindu menghadiri ketika mendapat undangan pernikah

dari sesama jemaah. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang

menjawab selalu menghadiri ketika mendapat undangan pernikahan dari

sesama jemaah sebanyak 17 orang atau 42,5%, dan yang menjawab

menghadiri ketika mendapat undangan pernikahan dari sesama jemaah

sebanyak 18 orang atau 45%, sedangkan yang menjawab kadang-kadang

menghadiri ketika mendapat undangan pernikahan dari sesama jemaah

sebanyak 5 orang atau 12,5%, selanjutnya yang menjawab jarang

menghadiri ketika mendapat undangan pernikahan dari sesama jemaah tidak

ada, sementara yang menjawab tidak menghadiri ketika mendapat undangan

pernikahan dari sesama jemaah juga tidak ada. Dengan kenyataannya

tersebut bahwa jemaah Hindu sangat tinggi tingkat sosialnya yang diadakan

oleh sesama jemaah.
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Tabel.12
FUNGSI PURA SEBAGAI TEMPAT MENYEMAYAMKAN

JENAZAH

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat sering 0 0%
2 Sering 0 0%
3 Kurang sering 3 7,5%
4 Tidak sering 13 32,5%
5 Sangat tidak sering 24 60%

Jumlah 40 100%

Dari tabel.12 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada responden

yang menjawab sangat sering dan sering jemaah yang meninggal

disemayamkan diPura. Sedangkan responden yang menjawab kurang sering

jemaah yang meninggal disemayamkan diPura sebanyak 3 orang atau 7,5%,

dan responden yang menjawab tidak sering jemaah yang meninggal

disemayamkan diPura sebanyak 13 orang atau 32,5%, sementara responden

yang menjawab tidak sering jemaah yang meninggal disemayamkan diPura

sebanyak 24 orang atau 60%.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setiap jemaah Hindu

yang meninggal sangat tidak sering di semayamkan diPura ini.
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Tabel.13
TINGKAT PARTISIPASI RESPONDEN DALAM

PENYELENGGARAAN JENAZAH

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat berpartisipasi 26 65%
2 Berpartisipasi 14 35%
3 Kadang-kadang berpartisipasi 0 0%
4 Kurang berpartisipasi 0 0%
5 Tidak berpartisipasi 0 0%

Jumlah 40 100%

Berdasarkan tabel.13 diatas, dapat dipahami bahwa pada umumnya

jemaah Hindu sangat berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah salah

seorang jemaah Hindu, hal ini terlihat dari tanggapan responden yang

menjawab sangat berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah salah

seorang jemaah Hindu sebanyak 26 orang atau 65%, dan responden yang

menjawab berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah salah seorang

jemaah Hindu sebanyak 14 orang atau 35%, sementara yang menjawab

kadang-kadang berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah salah seorang

jemaah Hindu tidak ada, selanjutnya responden yang menjawab kurang

berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah salah seorang jemaah Hindu

tidak ada, sedangkan responden yang menjawab tidak berpartisipasi dalam

penyelenggaraan jenazah salah seorang jemaah Hindu juga tidak ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya partisipasi jemaah

terhadap penyelengaraan jenazah.
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Tabel.14
TANGGAPAN RESPONDEN KETIKA ADA KELUARGA YANG

SEDANG BERDUKA ATAS KEMATIAN SALAH SEORANG
KELUARGANYA BOLEH DATANG ATAU TIDAK KE PURA

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Sangat boleh 0 0%
2 Boleh 0 0%
3 Kadang-kadang boleh 0 0%
4 Tidak boleh 28 70%
5 Sangat tidak boleh 12 30%

Jumlah 40 100%

Dari tabel.14 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada responden

yang menjawab sangat boleh keluarga yang sedang berduka datang ke

Pura,dan tidak ada responden yang menjawab boleh keluarga yang sedang

berduka datang ke Pura, begitu juga dengan jawaban responden  yang

menjawab kadang-kadang boleh keluarga yang sedang berduka datang ke

Pura, sedangkan responden yang menjawab keluarga yang sedang berduka

tidak bleh datang ke Pura sebanyak 28 orang atau 70%, sementara

responden yang menjawab sangat tidak boleh keluarga yang sedang

berduka datang ke Pura sebanyak 12 orang atau 30%. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan bagi keluarga yang sedang

berduka untuk datang ke Pura.
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B. Kehidupan Sosial Keagamaan Yang Ada di Pura Agung Jagatnatha
Pekanbaru

Selain penulis menyebarkan angket untuk memperoleh data,

penulis juga melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secaralisan.Wawancara dilakukan secara mendalam dengan

pemaparan informasi utama yaitu pandita atau pemangku (Pak Kawit)

diPura Agung Jagatnatha di Pekanbaru.3334

Berikut ini wawancara yang penulis lakukan dengan pandita atau

pemangku Pura Agung Jagatnatha di Pekanbaru.

1. Apakah jemaah Hindu yang ada di Pekanbaru sering mengadakan dan

ikut serta dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti gotong royong

membersihkan Pura, perayaan-perayaan hari besar, upacara

pernikahan, kelahiran dan kematian? Jemaah Hindu pada umumnya

sangat antusias jika ada kegiatan sosial yang di adakan di Pura, saling

bekerjasama pada saat akan mengadakan acara di Pura,tetapi hanya

sebagian jemaah saja yang ikut serta dalam kegiatan di Pura,

sementara jemaah lain banyak yang tidak ikut serta.

2. Apa bentuk partisipasi jemaah Hindu dalam kehidupan sosial

keagamaan yang ada di Pura ini? Bahwa bentuk partisipasi yang

mereka lakukan dalam membina kehidupan sosial keagamaan tersebut

adalah dengan keikutsertaan mereka dalam suatu acara misalnya

33 Wawancara kepada pengurus Pura,(Pukul 09.30 WIB), Pura Agung Jagatnatha
Pekanbaru
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memperingati upacara keagamaan, ikut bergotong royong

membersihkan Pura, dan lain-lain.

3. Apa saja bentuk kegiatan sosial keagamaan yang di laksanakan di

Pura Agung Jagatnatha?Musyawarah atau diskusi membahas masalah-

masalah yang dihadapi jemaah Hindu, meditasi (yoga), kidung dan

tembang rohani, melakukan dharma yatra (melakukan perjalanan ke

tempat suci Pura atau menerima kunjungan warga Hindu dari daerah

lainnya, serta melaksanakan pendidikan agama Hindu yang di adakan

di Pura tersebut.

4. Sejauh ini kendala apa yang bapak dapatkan di dalam membina

kehidupan sosial keagamaan? Kendala yang di dapatkan ialah

keterbatasan jemaah, karena jemaah Hindu yang aktif datang ke Pura

hanya sebagian jemaah saja, hal ini karena kesibukan jemaah, dan

tempat tinggal jemaah dengan Pura jauh.

5. Langkah-langkah apa saja yang bapak lakukan untuk membina

kehidupan sosial keagamaan? Para pengurus Pura dan pandita atau

pemangku mereka saling bekerjasama dalam membuat kegiatan-

kegiatan yang melibatkan banyaknya jemaah datang ke Pura.

Memberikan ceramah kepada jemaah agar meningkatkan kehidupan

sosial kegamaannya, dan membuat suatu kegiatan di Pura, disinilah

kehidupan sosial keagamaan berlangsung.

6. Bagaimana sikap bapak didalam membina kehidupan sosial

keagamaan terhadap jemaah?bahwa dengan adanya pembinaan
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kehidupan sosial jemaah sangat senang, karena semua jemaah sangat

damai, rukun, tenteram, dan sejahtera. Dan semoga jemaah yang ada

di Pura Agung Jagatnatha maupun jemaah Hindu yang di Pekanbaru

bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya dengan adanya pembinaan

kehidupan sosial keagamaan yang ada sekarang ini.


