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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Agama bagi manusia merupakan hal yang esensial, oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa hampir semua manusia kalau tidak dikatakan seluruhnya 

memiliki agama atau beragama. Namun demikian, keagamaan manusia tersebut 

berdasarkan faktor dari interaksi dengan individu lain dan dari intersaksinya 

dengan lingkungan. Kehidupan individu dalam masyarakat, membuatnya 

menjadi secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh anggota 

masyarakat yang lainnya. Dalam agamanya, manusia memiliki berbagai aspek 

keagamaan, terdapat aspek pemikiran, perilaku yang sering diungkapkan dalam 

ritus, maupun sistem keorganisasian.1 Dalam ajaran agama Islam, juga 

disampaikan bahwa manusia memiliki potensi dalam beragama, bahkan potensi 

tersebut dibawa sejak ia lahir. 

Henri Bergson yang dikutip Joachim Wach mengemukakan: “tidak 

pernah ada suatu masyarakat yang tanpa agama; dan Raymond Firth menegaskan 

bahwa agama adalah sesuatu yang universal dalam masyarakat manusia”.2 

Robert H. Thouless dalam Niko Syukur mengemukakan bahwa dalam 

keagamaan manusia, terdapat berbagai faktor yang melingkupinya, yaitu: 

1. Faktor sosial, adalah terkait keterpengaruhan kondisi sosial terhadap 

keberagamaan, hal ini dapat berupa pengajaran dari keluarga, tradisi atau adat 

setempat, serta keadaan lingkungan yang memaksa untuk diikuti.  

2. Pengalaman. Sebuah pengalaman akan dapat mempengaruhi keadaan 

seseorang karena setiap perjalanan kehidupannya akan menjadi modal dalam 

bersikap. Pengalaman batin pribadi dapat mengubah sikap maupun pemikiran 

seorang individu. Seseorang yang intens berkomunikasi atau mendekatkan 

diri dengan Tuhan akan memiliki sensasi tersendiri dan dapat dijadikan 

landasan dalam keagamaannya.  

 
1 Niko Syukur Distar, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 10. 
2 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama, 56. 
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3. Kebutuhan. Keagamaan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap manusia. 

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan batiniah Kebutuhan yang 

dimaksud bukanlah kebutuhan materi melainkan adalah kebutuhan-

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh fisik seperti ketenangan, rasa cinta, 

sebuah keselamatan, dan kebutuhan batiniah lainnya.  

4. Proses pemikiran atau penalaran verbal. Manusia sebagai makhluk yang 

dianugerahi akal oleh Tuhan, tentu merasakan kebutuhan pemenuhan akan 

esensi dari akal tersebut, dan salah satu esensi dari kebutuhan akal tersebut 

adalah sebuah pemikiran.3 Berbagai factor tersebutlah yang sangat berkaitan 

dengan keberagamaan seseorang ataupun sebagai sebuah kelompok.  

Menurut Thouless yang telah dikemukakan diatas bahwa faktor-faktor 

yang membuat masyarakat memiliki sebuah keyakinan atau yang disebut 

keberagamaan tidak serta merta datang begitu saja tanpa ada faktor-faktor luar 

yang mempengaruhinya. Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang termasuk perilaku beragama yaitu faktor sosial, pengalaman, 

kebutuhan, dan proses pemikiran. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi 

satu sama lain, dalam arti bahwa salah satunya tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan 

faktor sosial dengan pengalaman. Pengaruh lingkungan akan membentuk sikap 

beragama pada seseorang, termasuk pengaruh lingkungan keluarga didalamnya. 

Pengaruh tersebut tentu memiliki landasan kenapa pengaruh itu ada dan hadir, 

maka muncullah pengalaman yang mengiringinya. Pengalaman keagamaan yang 

dimiliki anggota keluarga akan melengkapi komposisi faktor lingkungan yang 

ada sehingga pengalaman keagamaan anggota keluarga atau orang-orang yang 

dekat dengan seseorang akan membentuk satu tatanan yang dinamakan faktor 

sosial, begitu juga dengan faktor-faktor yang lainnya akan saling empengaruhi 

satu dengan yang lain. Minimal bentuk keberagamaan membutuhkan dua faktor 

untuk bisa berdiri dan mampu memberikan pengaruh kepada seseorang.  

 
3 Sururin, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 79. 
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Contoh yang lainnya misalkan faktor berbagai kebutuhan yang 

diperlukan dengan faktor pemikiran. Pertanyaan sederhananya bagaimana 

manusia bisa berfikir ? Apa faktor yang menyebabkan manusia berfikir ? 

Jawabannya adalah karena kebutuhan. Jika manusia tidak berfikir, maka ia tidak 

bisa hidup. Berfikir adalah aktivitas otak yang lalu diaplikasikan oleh raga. 

Kebutuhan manusia akan melangsungkan kehidupan dimulai dari pemikiran. 

Mengenai cara dan langkah-langkah yang harus diambil oleh manusia untuk 

bertahan hidup, tentu tidak mungkin turun begitu saja. Pasti semuanya diawali 

dari berfikir. Tindakan beragama mempunyai tata caranya. Seperti misalnya, 

“bagaimana cara beragama yang baik ?” atau pertanyaan yang mendasar lainnya, 

itu semua buah dari pikiran. Manusia harus mencari jawabannya, karena itu suatu 

kebutuhan. Manusia butuh untuk memiliki satu keyakinan, apapun itu. Karena 

pegangan kehidupan yang dalam agama disebut kitab suci sungguh diperlukan, 

jika manusia tidak memiliki pegangan hidup maka kehidupan yang dijalaninya 

tidak akan teratur, dan tidak jelas arah dan tujuannya akan kemana. Dapat ditarik 

intinya bahwa pemikiran dan kebutuhan akan selalu berkorelasi. 

 Beberapa contoh diatas sangat jelas bahwa keempat faktor yang 

disuguhkan oleh Thouless akan saling mempengaruhi. Karenanya tidak bisa salah 

satu berdiri sendiri. Manusia sebagai pelaku kehidupan tidak akan jauh dari empat 

faktor tersebut untuk menjalani agama atau keyakinan yang dipegangnya. 

Dengan begitu bentuk keberagamaan sangat kompleks, turunannya pun 

terlalu sulit untuk dikelompokkan. Mengenai definisi, faktor yang 

mempengaruhi, sifat-sifat, nilai positif dan negatif, dan lain-lainnnya. Maka dari 

itu terdapat kajian khusus terkait agama itu sendiri misalnya studi agama, 

antropologi agama, sosiologi agama, filsafat agama, dan sebagainya, hal ini guna 

mempermudah pengkajian terhadap beragama. 

Pembagian-pembagian tersebut terbentuk karena peran manusia yang 

tidak akan pernah berhenti untuk mencari hal-hal yang belum terungkap. Rasa 

penasaran yang tinggi membuat studi agama kian hari kian kompleks. Beberapa 

konsentrasi studi agama yang telah disebutkan sebelumnya, itu hanya sebagian 
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saja, masih banyak lagi konsentrasi-konsentrasi terkait studi agama yang ada 

untuk dipelajari oleh manusia. 

Salah satu yang menarik untuk dikaji terkait studi agama tersebut adalah 

bentuk keberagamaan yang terdapat pada masyarakat pedesaan. Bagaimana 

gambaran umum perkembangan masyarakat yang terletak di pedesaan itu 

menjalankan agamanya dalam kehidupannya sehari-hari, dimulai dengan 

pemikiran keagamaannya, aktualisasi keberagamaan serta pengaruh kondisi 

sosial-budaya dimana masyarakat atau komunitas tersebut hidup, dan hal tersebut 

yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan disuguhkan dalam 

penelitian ini dan poin-poin pertanyaan utama. 

Masyarakat pedesaan di Indonesia sangat besar populasinya, oleh sebab 

itu merupakan hal yang menarik untuk mengungkap bagaimana kelompok 

masyarakat ini dalam hal keagamaannya. Ini karena terdapat berbagai 

kemungkinan yang mungkin didapatkan dalam observasi yang dilakukan, dan 

karena luas dan besarnya kelompok masyarakat pedesaan, maka kemungkinan 

terdapat perbedaan antara satu komunitas dengan kommunitas yang lainnya 

walaupun dengan latar belakang yang sama. 

Hal ini menarik untuk dikaji karena jika melihat penelitian-penelitian 

yang ada, memang sudah cukup banyak para peneliti yang melakukan penelitian 

terkait masyarakat pedesaan, namun demikian, kiranya masih sangat diperlukan 

penelitian yang lebih luas lagi guna membangun khazanah wawasan tentang 

berbagai tipe keberagamaan masyarakat di pedesaan dengan lokus yang berbeda-

beda. Selain itu, para peneliti lain, menurut pengetahuan penulis lebih fokus 

kepada bentuk keberagamaan masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang 

memiliki bentuk pemerintahan yang lebih maju atau masyarakat yang kompleks. 

Jika diperhatikan memang unik ketika mengkaji kehidupan masyarakat 

terutama yang berada di pedesaan. Berbeda dengan masyarakat kota yang 

terbilang hidup dalam ketercukupan yang baik. Semua yang diperlukan pada 

tatananan kehidupan perkotaan akan sangat mudah didapatkan. Sarana penunjang 

seperti misalnya kendaraan, alat komunikasi yang canggih, perangkat sumber 
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daya yang memadai, dan lain-lainnya sudah tersedia dengan baik, termasuk 

berbagai penunjang untuk meningkatkan pemahaman spiritualis baik individu 

maupun kelompok. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Adon Nasrullah 

bahwa masyarakat perkotaan cenderung lebih maju dalam berbagai aspeknya 

seperti alat transportasi yang cepat, alat telekomunikasi yang memadai serta 

sumber daya manusia yang maju.4 

Akan tetapi jika melihat keadaan pada daerah pedesaan, yaitu wilayah 

yang berada di luar kota, hal-hal semacam tersebut diatas mungkin akan berbeda. 

Sebagai contohnya alat transportasi. Dengan memperhatikan medan laju dan 

jarak tentu tidak sama dengan kondisi di perkotaan. Misalnya jarak antara satu 

tempat ke tempat lain tergolong lebih mudah dijangkau karena memang keadaan 

di kota serba tersedia, bahkan toko pun akan mudah ditemukan. Juga dengan 

medan, jika di perkotaan jalanan dalam keadaan mulus dan baik. Berbeda halnya 

dengan jalanan di pedesaan yang masih terdapat banyak jalan-jalan yang rusak 

dan belum layak atau kurang memadai.  

Apabila melihat dimensi yang lain, dalam hal ini dimensi keagamaan 

masyarakat maka akan memiliki warnanya tersendiri. Keadaan keagamaan di 

kota dan pedesaan memungkinkan berbeda, banyak faktor yang menjadikan 

keduanya memiliki keadaan yang mungkin berbeda tersebut. Faktor-faktor inilah 

yang penulis kaji dalam penelitian ini.  

Pemahaman masyarakat akan agama pada masyarakat perkotaan dan 

pedesaan berbeda. Mungkin hal ini dapat dijadikan gambaran umum. Masyarakat 

pedesaan memiliki pemahaman agama yang tergolong unik dengan beberapa 

faktor diantaranya hubungan kekeluargaan masih kuat, masyarakat yang 

homogen serta kehidupan ekonomi yang masih sederhana. Unsur-unsur agama 

mungkin dapat dengan mudah tercampur dengan unsur lain seperti budaya. 

Bentuk keberagamaan di wilayah pedesaan masih terbalut dengan percampuran 

agama dengan budaya. Praktik-praktik agama seperti itu masih dapat dijumpai, 

bahkan di berbagai wilayah Indonesia. 

 
4 Adon  Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan, 80. 
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Berbagai ritual keagamaan atau aktualisasi keagamaan pun tidak luput 

dari perhatian penulis dalam mengkaji hal ini. Artinya bukan hanya pemikiran 

keagamaannya saja yang menjadi fokus kajian, namun juga dengan praktik-

praktik keagamaannya. Keyakinan terhadap yang mistik seperti para penghayat 

kepercayaan masih eksis dan berbaur dengan masyarakat umum diberbagai 

daerah. Karena sebelum masuknya agama “modern” ke dalam struktur kehidupan 

masyarakat desa, ritual-ritual agama kuno, yang dalam hal ini ritual untuk 

mengagungkan roh nenek moyang begitu kental, disamping itu nilai-nilai 

kebudayaan ikut memainkan perannya baik dalam pemahaman maupun 

praktiknya. 

Dari bentuk keberagamaan individu maupun masyarakat yang telah di 

paparkan tersebut, sangat menarik untuk di teliti berkaitan dengan keberagamaan 

masyarakat pedesaan, sebuah alasan dari dilaksanakannya penelitian terkait 

keberagamaan masyarakat pedesaan ini dikarenakan masih minimnya penelitian 

yang dilakukan pada masyarakat kelompok tersebut khususnya di daerah 

kabupaten bandung, namun demikian, karena luasnya area pedesaan, dan untuk 

efektifitas serta efisiensi perlu kiranya pembatasan penelitian sehingga hasilnya 

dapat optimal. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi dan 

menentukan rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:  

a. Bagaimana pemikiran keagamaan masyarakat paguyuban Parukuyan ?  

b. Bagaimana ritus keagamaan masyarakat paguyuban Parukuyan ? 

c. Bagaimana faktor sosial-budaya membentuk keberagamaan masyarakat 

paguyuban Parukuyan ? 

Untuk mengefektifkan dan memfokuskan penelitian, maka masalah 

penelitian dibatasi pada sebuah komunitas yang bernama Paguyuban Parukuyan 

yang berada di desa Ciburial Kecamayan Cimenyan, Kabupaten Bandung. 

Sebagai satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya, maka diteliti juga terhadap 
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gambaran umumnya yaitu mengenai keberagamaan masyarakat desa Ciburial dan 

faktor-faktor pendukung lainnya. 

Dengan demikian, agar penelitian menjadi efektif dan terarah, maka 

dibatasi dengan judul “KEBERAGAMAAN MASYARAKAT PEDESAAN” 

(Studi Terhadap Perilaku Keberagamaaan Masyarakat Paguyuban Parukuyan 

Ciburial, Kab. Bandung). 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki berbagai tujuan, hal tersebut bisa dari segi 

akademik maupun secara umum, yaitu: 

1). Untuk memahami pemikiran keagamaan masyarakat paguyuban Parukuyan!  

2). Untuk memahami ritual-ritual keagamaan masyarakat paguyuban Parukuyan! 

3). Untuk memahami bagaimana faktor sosial-budaya membentuk keberagamaan 

masyarakat paguyuban Parukuyan! 

b. Manfaat penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk beberapa aspek, yaitu: 

1). Sebuah penelitian yang mengedepankan objektifitas dalam menggali sebuah 

fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan menghasilkan 

sebuah proposisi yang dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan dan 

wawasan bagi manusia, secara teoretis, tulisan ini diharapkan dapat 

memperkaya perbendaharaan terhadap berbagai teori yang sudah ada 

sebelumnya dan memperkuat terhadap teori-teori yang selaras tentang 

keberagamaan berbagai tipe masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. 

2). Secara praktis, tulisan ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dalam 

mengetahui berbagai karakteristik keberagamaan masyarakat khususnya 

yang terkait dengan keberagamaan komunitas di daerah pedesaan dan juga 

untuk memperkaya wawasan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pola 

keberagamaan masyarakat seperti mahasiswa yang mendalami bidang 

keagamaan, para peneliti sosial keagamaan, juga diharapkan dapat berguna 
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bagi masyarakat secara umum sebagai sebuah khasanah wawasan yang ingin 

mengetahui tentang keragaman beragama masyarakat pedesaan. 

D. Landasan Pemikiran 

Penelitian ini berangkat dari kajian tentang agama yang memiliki 

beberapa aspek dalam keberagamaan atau dalam mengaplikasikan nilai-nilai 

agama. Pembahasan tentang agama merupakan sesuatu yang sangat menarik 

dilakukan karena agama merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan 

seluruh manusia, agama memiliki berbagai aspek yang dapat dikaji, mulai dari 

pemikiran keagamaan, sikap atau perilaku, perihalkitab suci, maupun terkait 

tentang yang mutlak. Namun demikian, agar tulisan ini bisa lebih terarah maka 

diperlukan focus yang menjadi kajian dalam tullisan ini sehingga kajian yang 

dilakukan dapat lebih terarah dan mendalam. 

Agama menurut sudut pandang sosiologi dan antropologi yaitu yang 

berkaitan dengan sesuatu keimanan, keyakinan atau kepercayaan (belief) dan 

bentuk aktualisasinya yang diimplementasikan dalam kehidupan bersosial sebuah 

kelompok masyarakat. Agama terkait erat dengan trancendent experience yakni 

meresapi sesuatu yang dianggap menguasai semesta, dengan kata lain adalah 

mendapatkan sebuah pengalaman dengan yang diluar dari dirinya, sesuatu yang 

tidak dikuasainya. Agama merupakan kebutuhan primer bagi manusia, hampir 

sebagian besar kalua tidak dikatakan seluruhnya memeluk sebuah agama, bahkan 

menurut Karl Marx agama disebut sebagai candu bagi manusia.5 

Ada tiga syarat yang diajukan jika satu kepercayaan dan praktik-praktik 

ingin dilihat sebagai sebuah bentuk asal dari kehidupan religious. Pertama, harus 

diperhatikan bagaimana ide tentang jiwa dapat terbentuk tanpa harus mengambil 

elemen-elemen ide tersebut dari agama sebelumnya. Kedua, harus ditunjukkan 

bagaimana jiwa-jiwa menjadi objek pemujaan dan berubah menjadi roh-roh. 

Ketiga, karena cara pemujaan-pemujaan roh bukanlah agama secara 

 
5 Thomas F O’Dea dalam Armi Marzali, Agama dan Kebudayaan, UMBARA: 

Indonesia Journal of Anthropology. Vol. 1 Juli 2016. 
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keseluruhanm bagaimana pemujaan alam bisa muncul dari pemujaan roh pun 

harus dijelaskan.6 

Agama disebut juga sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk 

petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya, hal ini diterangkan oleh 

Hadikusuma dalam Bustanuddin7. Ia menerangkan bahwa agama merupakan 

salah satu bentuk yang universal dalamkehidupan sosial manusia, dalam arti 

bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku 

yang memenuhi untuk disebut "agama" yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, 

kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia 

menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamanya juga mengandung 

komponen ritual.8 

Sebuah agama dapat berupa dan berasal dari wahyu yang diberikan 

kepada manusia pilihannya kemudian oleh manusia pilihan tersebut disebarkan 

kepada umat manusia lainnya, atau juga dapat berupa hasil perenungan dan 

pemikiran seseorang. Dalam berbagai agama, terdapat aspek-aspek 

keberagamaan diantaranya aspek ideologi atau keyakinan, aspek pengetahuan, 

aspek kerohanian, maupun aspek sosial. Dalam sebuah agama ada yang memiliki 

seluruh aspek tersebut, namun juga ada yang hanya memiliki sebagian dari 

berbagai aspek tersebut.9 

Seseorang atau sebuah kelompok organisasi dalam 

mengimplementasikan keberagamaannya dapat mangaplikasikan seluruh 

dimensi yang ada atau pun dapat juga hanya melaksanakan sebagiannya saja. 

Keberagamaan dalam diri manusia sangatlah kompleks, mencakup berbagai 

dimensi kehidupan, mulai dari yang bersifat personal seperti keyakinan sampai 

dimensi sosial yang berkaitan dengan individua atau manusia lainnya. 

Keberagamaan juga ada yang nampak juga ada yang tidak nampak, diantara yang 

 
              6 Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, 83-84. 

7 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi 

Agama, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2006), 33.  

8 Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002), 29. 

9 Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, ed. Metodologi Penelitian Agama: sebuah 

pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 93. 
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terlihat dan dapat diindera yaitu praktikpraktik peibadatan seperti dalam ajaran 

agama islam misalnya shalat, zakat, ibadah hai dan lainnya. Namun demikian, 

dalam beragama juga terdapat aspek batiniah yang tidak dapat dilihat atau 

diindera, seperti berbagai keyakinan, missal keyakinan seseorang pada yang 

kuasa, sifat-sifat yang batiniah dan yang tidak nampak lainnya.  

Salah satu bagian terpenting dalam beragama adalah keyakinan atau 

keimanan. Keimanan berisi keyakinan tentang yang disebut Tuhan tuhan atau 

sesuatu yang transenden atau yang diyakini sebagai kekuatan Maha, dalam aspek 

ketuhanan ini, manusia manusia menmpatkannya sebagai sesuatu yang sangat 

sakral dan utama dalam kehidupan keagamaannnya. Oleh sebab itu, aspek 

keyakinan ini merupakan hal yang sangat penting menjadi salah satu bagian yang 

perlu untuk dikaji. Aspek lainnya yang utama dalam beragama adalah ritual, 

keyakinan-keyakinan yang dimiliki manusia tidak berhenti hanya sebatas 

diyakini tersebut, namun juga diaplikasikan dalam kehidupannya berupa praktik 

peribadatan. Praktik peribadatan yang dilakukan tentu berdasar pemahaman yang 

dimiliki oleh setiap individu. Dalam ajaran islam, dimensi ritual ini disebut 

akhlak, yaitu yang berupa perbuatan yang dilakukan manjusia dalam rangka 

melaksanakan erintah Tuhan, contoh dalam islam yang masuk dimensi ini yaitu, 

shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.10 

Keberagamaan manusia sangat kompleks dan menyeluruh, disebut 

demikian karena dalam beragama hapir mencakup Sebagian besar klau tidak 

dikatan seluruh dari dimensikehidupan manusia, namun yang paling sering 

dijumpai adalah tentang pemikiran atau keyakinan, dimensi perbuatan serta 

system berorganisasi. Intensitas beragama setiap orang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, ada yang sangat intens melibatkan dirinya dalam 

melaksanakan agama namun juga ada yang sedikit dalam melibatkan diri dalam 

beragama tersebut. Hal demikian menunjukkan tingkat keagamaan setiap 

manusia dapat berbeda-beda. Paloutzian menyampaikan bahwa keyakinan 

 
10 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 293. 
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keagamaan setiap individu dapat memberikan pengaruh baik maupun buruk 

terhadap kehidupan yang bersifat pribadi maupun kehidupan sosialnya.11 

Dengan mengadakan perbandingan mengenai bermacam-macam 

agama, dapat dijelaskan bahwa setiap sistem agama meunjukan adanya 

framework yang universal, yang terdiri atas beberapa kategori sebagai berikut: 

1. Terdapat ajaran atau ideologi, yaitu facet ideasional seperti yang 

diekspresikan dalam mitos dan teologi. 

2. Organisasi kelompok. Dimensi personal, facet yang lebih lanjut dari 

organisasi sosial dalam arti yang luas, yang meliputi soal tentang 

keanggotaan, kepemimpinan dan partisipasi individual. 

3. Ritus, adalah perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk aktualisasi dari 

keyakinan yang dianutnya, dapat berupa pemberian persembahan kepada 

yang diyakini suci atau kepada kekuatan yang diluar pengendaliannya. 

4. Objek religious atau paraphemalia, yaitu dimensi kebudayaan material, 

seperti rumah ibadah, altar, pakaian, dan lambang dalam kitab nyanyian 

agama dan upacara-upacara magi. 

5. Unsur emosi. Hal ini erat hubungannya dengan pengalaman keagamaan, 

dapat disebut misalnya seperti cinta, takut, keharuan. Sebuah system tentang 

keyakinan dari yang diyakini oleh manusia terkait penjelasan tentang yang 

suci disebut dengan mitos.12 

Aspek-aspek dalam keagamaan manusia merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan antara keyakinan, ritual keagamaan maupun dimensi sosial 

bahkan termasuk sistem keorganisasiannya. Agama yang dipeluk dan di amalkan 

oleh manusia merupakan hasil dari interaksi antar individu, karena tanpa adanya 

interaksi, manusia tidak akan memilki pemahaman keagamaan apapun. Menurut 

Hendropuspito, dalam beragama, manusia melakukan lima aspek atau dimensi 

keagamaanya yaitu ideologi, ritus, pengalaman keagamaan yang bersifat batiniah 

 
11 Paloutzian, Invitation to the Psychology of Religion, (Massachusetts: A simon and 

Schuters, 1996), 20. 

12 A. Montagu, Man His First Million Years, New York, 1960, dalam Harsojo, 

Pengantar Antropologi, cet. V, 1984, 227. 
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atau ruhani, pemahaman keagamaan serta aktualisasi atau praktik 

keagamaanya.13 

Berbagai dimensi dalam beragama sejatinya merupakan suatu hal 

esesnsial dan terintegrasi tidak dapat dipisahkan antara satu dimensi dengan 

dimensi yang lainnya. Dalam agama islam, yang paling mendasar terkait ideologi 

atau keyakinan adalah berkaitan dengan ketuhanan, dalam konsep islam, Tuhan 

yang harus diyakini atau diimani oleh penganutnya adalah satu. Satu-satunya 

yang berhak disembah dan sebagai pencipta seluruh alam beserta isinya. 

Keyakinan bahwa Tuhan adalah satu, merupakan yang paling inti dalam islam, 

dengan demikian apabila keyakinan seseorang tidak sama dengan konsep yang 

ada, maka tidak dapat sebut sebagai seorang yang beriman. Hal ini sebagaimana 

yang disampaikan Glock & Stark bahwa ideologi dalam sebuah agama atau 

keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan merupakan hal yang esensial, tanpa 

konsep ketuhanan maka sulit disebut sebuah agama. 

Menurut Joachim Wach, manusia dalam beragama tidak pernah lepas 

dari yang diyakini sebagai yang kuasa yaitu sistem ketuhanan. Manusia selalu 

menyerahkan sepenuh jiwanya untuk dipersembahkan kepda Tuhan. Manusia 

selalu meyakini bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu, sumber ketenangan, 

ketentraman dan kebahagiaan batin. Agama bukanlah hanya sebuah simbol yang 

disimpan dipepan altar atau disimpan dalam rumah atau bahkan dipakai sebagai 

aksesoris, akan tetapi agama adah sesuatu yang diyakini dengan sepenuh hati dan 

dilaksanakan dengan penuh kerelaan. Seseorang yang melaksanakan agama tidak 

pernah dalam keadaan terpaksa, ia harus melaksanakannnya dalam keadaan dan 

dating dari keinginannnya yang tulus.  

Agama juga bukannya hanya sebatas ucapan, namun perbuatanlah yang 

menentukan apakah seseorang tersebut beragama dengan baik atau tidak. Agama 

merupakan sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, walaupun disisi lain bagi 

yang tidak meyakininya bukanlah sesuatu yang bermakna sama sekali. Agama 

 
13 Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Jakarta: BPK Mulia, 1997), 46. 



13 
 

 

juga selalu berkaitan dengan dzat yang Maha, yang diyakini sebagai penguasa 

dan pengatur alam semesta14 

Dalam konsep keberagamaan Glock & Stark, ia mencoba melihat 

keberagamaan seseorang dengan memperhatikan semua dimensi. Untuk 

memahami keberagamaan umat islam, diperlukan suatu konsep yang mampu 

memberikan penjelasan tentang beragam dimensi keberagamaan dalam islam. 

Keberagamaan dalam Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah 

saja namun juga aktifitas lainnya. Sebagai sistem yang menyeluruh, islam 

mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula. Dimensi 

keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi praktik agama disejajarkan 

dengan syariah, dan dimensi pengamalan disejajarkan dengan akhlaq. Dimensi 

keyakinan atau akidah Islam menunjuk pada seberapa jauh keyakinan seorang 

muslim terhadap kebenaran ajaran agamanya.  

Keyakinan antar satu aliran kepercayaan maupun antar agama jelas 

berbeda beda, hal itu juga yang menjadikan berbagai kelompok tersebut tidak 

bersatu karena perbedaan yang diyakini memisahkan mereka. Dalam dimensi 

keyakinan atau keimanan dalam ajaran agama islam mencakup berbagai hal yang 

utama yaitu ketuhanan yang menjadi dimensi utamanya kemudian keyakinan 

akan adanya malaikat, para Nabi dan rasul, kitab suciyang diturunkan Tuhan baik 

kepada yang diyakini sebagai nabi terakhir maupun yang diturunkan kepada para 

nabi terdahulu, keyakinan akan adanya hari akhir dan lain sebagainya. Kemudian 

juga ada dimensi perilaku atau yang disebut akhlak, yaitu cerminan dari 

keimanan. Dalam aspek akhlak, ada yang berkaitan dengan diri sendiri maupun 

juga yang berkaitan dengan manusia lainnya seperti saling menolong dan lain 

sebaginya. 

Sedangkan menurut Djamaludin Ancok seseorang dalam beragama 

terdapat berbagai dimensi yang ada atau yang diaplikasikannya, yaitu keyakinan 

atau ideologi, ritus atau ekspresi dalam bentuk perbuatan yang berupa agenda-

 
14 Joachim Wach, Ilmu Perbandigan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), 

XXXIX-XL. 
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agenda keagamaan, dimensi akhlak, dimensi penghayatan, dan knowledge atau 

ilmu pengetahuan keagamaan.15 Secara lebih detail, dijelaskan sebagai berikut: 

1. keyakinan (ideologi) 

Sisi dari aspek keagamaan ini menyangkut dari masalah-masalah yang 

berkaitan kepadahal yang ghaib seperti keyakinan kepada adanya Tuhan, 

malaikat, jin dan hal lainnya. Pada intinya, dimensi ini adalah berkaitan dengan 

aspekruhaniah atau batiniah yang ada dalam diri manusia.  

2. Ritus (ritual) 

Dalam aspek ini, manusia melakukan berbagai ritual keagamaan yang 

diyakini merupakan perintah dari Tuhan yang wajib dijalankannya. 

3. Akhlak (pengamalan) 

Akhlak merupakan pancaran dari yang berada dalam jiwa seseorang. 

Apabila seseorang memiliki jiwa yang baik, maka akhlak yang terpancar dari 

dirinya pun akan baik dan sebaliknya apabila hatinya tidak baik maka pancaran 

dari hati tersebut juga tidak akan baik, karena akhlak merupakan implementasi 

dari yang ada dalam hati atau jiwa seseorang. Contoh dari akhlak yang positif 

adalah menolong orang lain, bersikap sabar, bersikap rendah hati dan lain 

sebagainya. 

4. Dimensi ihsan (penghayatan) 

Penghayatan ini adalah seberapa jauh atau dekat seseorang dengan 

Tuhannya. Penghayatan merupakan perasaan kedekatan batiniah seseorang 

dengan yang diatas, dengan yang diyakini sebagai penguasa alam semesta, 

perasaannya mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia 

merasa tenang, tentram dan merasa damai. 

5. Dimensi ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan 

agama yang dianutnya atau yang diyakininya. Seberapa kuat atau banyak ilmu 

yang dikuasainya dalam agama yang diyakininya tersebut, pakah ia dalam 

 
15 Djamaludin Ancok, dan Fuat Nashori, Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), 79. 
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menjalankan agamanya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya ataukah 

hanya mengikutiorang lain tanpa mengetahui dengan baik maksud dan tujuan dari 

ritual yang dikerjakan. Kamudian seberapa mengetahui dan memahami kitab suci 

dari agama yang dianutnya tersebut. 

Dengan penjelasan tersebut, dapat disebutkan bahwa aspek 

keberagamaan melingkupi berbagai hal yang kompleks dari yang tidak nampak 

seperi aspek keyakinan, pengetahuan keagamaan, mapun asapek yang dapat 

diindera yaitu ritual keagamaan dan juga sikap atau dimensi akhlak. Hal inilah 

yang menjadi pedoman seseorang dalam melaksanakan ajaran agama, yaitu 

semua yang aspek yang diatur oleh agama yang dianutnya tersebut. 

Agama yang mengkristal dalam diri seseorang akan termanifestasikan 

dalam bentuk perbuatannya dengan semakin banyak melakukan ketaatan kepada 

aturan-aturan Tuhan yang diyakininya. Dengan kata lain bahwa orang memili 

iman yang kuat terhadap agama yang diyakininya akan semakin taat dalam 

beribadah kepada Tuhan, hal ini ditujukan dalam rangka ketaatan terhadaap 

keyakinan atau ideologinya. Implementasi dari yang diyakininya tersebut dalam 

rangka mendapatkan kedekatan dengan yang diyakininya sebagi tuhan, dengan 

anggapan bahwa semakin taat dalam melaksanakan nilai-nilai agama maka akan 

semakin dekat dengan kekuatan Maha Agung yang diyakininya. 

Sebuah sikap atau perilaku dapat dipengaruhi oleh orang lain, dengan 

demikian bahwa perilaku seseorang termasuk didalamnya perilaku keagamaan 

sangat dipengaruhi oleh hasil interaksi dengan manusia lainny. Seorang yang 

berinteraksi dengan yang memiliki karakter negative memungkinkan dirinya juga 

bersifat negatif, sebaliknya seseorang yang berinteraksi atau bergaul dengan yang 

memiliki karakter positif memungkinkan juga bagi dirinya memiliki karakter 

positif. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang bergantung dari 

orang yang melakukan interaksi dengannya.16 

 
16 M. Abdul Quasem, Etika Al-Ghozali: Etika Majemuk di Dalam Islam, (Bandung: 

Pustaka, 1988), 94. 
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W.H Clark dalam Psikologi Remaja menyampaikan bahwa agama 

sangat terkait erat dengan jiwa, oleh sebab itu cukup rumit untuk dapat 

diidentifikasi dengan jelas karena sifat jiwa yang abstrak atau tidak dapat 

diindera, namun begitu, dengan fungsi-fungsi jiwa, agama dan jiwa tetap selalu 

saling terikat satu sama lain.17 

Perilaku manusia dalam kehidupannya sangat erat kaitannya dengan 

agama, banyak aspek bahkan dapat dikatakan hamper semua aspek kehidupan 

manusia berkaitan dengan agama, dari mulai yang ringan sampai dengan yang 

kompleks sekalipun. Sebagai contoh, dalam berinteraksi sesame manusia, agama 

mengaturnya agar interaksi yang terjadi berjalan dengan baik, juga terkait 

kegiatan ekonomi misalnya juga banyak aturan-aturan agama yang mengatur 

berbagai aktifitas ekonomi manusia tersebut. Dalam menyelesaikan suatu 

masalah pun manusia selalu menghadirkan agama dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, sehingga dengan demikian maka dapat sisebutkan bahwa agama 

mencakup berbagai aaspek kehidupan manusia. 

Konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen 

kognitif, perasaan terhadap agama sebagai komponen afektif, dengan perilaku 

terhadap agama sebagai komponen konatif18 menjadi landasan pembentukan 

sikap keagamaan. Singkatnya sikap beragama adalah sikap seseorang yang ada 

kaitannya dengan keagamaan.19 

Manusia memerlukan agama untuk menjadikannya sebagai pedoman 

hidup atau sebuah panduan untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan dalam 

kehidupannya. Setidaknya ada tiga alasan, menurut Abudin Nata, manusia 

memerlukan agama, diantaranya karena alasan latar belakang fitrah manusia, 

kelemahan dan kekurangan manusia dan tantangan manusia dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

 
17 M Ali dan Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 94. 

18 Menurut Ramayulis komponen konasi berarti memiliki kecenderungan, kesediaan, 

kesiapan untuk berbuat atau proses perbuatan itu sendiri. Dengan kata lain komponen konasi 

merupakan komponen yang berkaitan dengan tingkah laku di dalam ajaran agama yang biasa 

disebut dengan “amal keagamaan”. 

19 Ramayulis, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), cet ke-4, 71. 
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1) Latar belakang fitrah manusia 

Manusia ketika ia dilahirkan sudah membawa fitrahnya sendiri, oleh 

sebab itu, dalam perkembangan kehidupannya antar satu orang dengan orang 

lainnya memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, hal ini karena manusia, sejak 

lahir sudah membawa fitrah yang berbeda.20. Manusia dalam beragama, 

merupakan sebuah dorongan dari fitrah yang dimiliki manusia itu sendiri, ia 

beragama karena merasa terdapat kekuatan lain yang tidak dapat 

dikendalikannya, sehingga dengan beragama dan meyakini yang Kuasa ia yakin 

akan mendapatkan perlindungan dari-Nya. Agama juga merupakan suatu 

kebutuhan primer bagi manusia dalam mengatasi berbagai problematika 

kehidupan yang kompleks tersebut, manusia yakin bahwa dengan beragama 

begbagai persoalan erutama terkait persoalan batiniah data diselesaikan atau ada 

solusinya dari agama yang diyakininya tersebut.21  

2) Kelemahan Manusia 

Agama berperan untuk membentengi kelemahan-kelemahan yang 

terdapat dalam diri manusia. Demi menjaga kesucian jiwanya, manusia harus 

selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang bertujuan untuk dibimbing oleh 

ajaran-ajaran agama, dengan ini manusia membutuhkan agama. Kaum 

Mu’tazilah (rasionalis) pun menyatakan bahwa tidak semua yang baik dan buruk 

dapat diketahui oleh akal. Untuk mengetahuinya, akal memerlukan pertolongan 

wahyu. 

3) Tantangan Manusia 

Kehidupan manusia memiliki beragam masalah dan tantangan 

kehidupan. Mau tidak mau manusia harus menghadapi tantangan kehidupan 

tesebut. Tanpa pedoman hidup, atau yang disebut dengan agama, manusia akan 

terlantung-lantung dalam menjalani kehidupan. Tantangan datang dari dalam 

maupun luar. Terdapat nafu dalam diri manusia yang merupakan factor internal 

yang dapat mempengaruhinya dalam bertindak, namun demikian, juga terdapat 

 
20 Quraish Syihab, Wawasan Al-qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Ebook), 281  

21 Ramayulis, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta:Kalam Mulia, 1998), cet ke-4, 71.  
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factor eksternal yaitu berupa keinginan manusia lain baik itu dingaja atau tidak 

dalam memalingkan manusia lainnya dari. 

Ibnu Taimiyah22 membagi manusia menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Golongan yang hanya melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu semata. 

Mereka sama sekali tidak akan ridha kecuali bila diberikan apa yang mereka 

butuhkan dan tidak akan marah kecuali bila mencegah apa-apa yang mereka 

inginkan. Apabila salah seorang dari mereka diberikan apa yang disenang 

oleh hawa nafsu syahwatnya baik halal maupun haram, hilanglah segala 

kemarahannya dan ia menjadi ridha. Segala persoalan munkar yang awalnya 

ia cegah dan ia bersikap marah dan cela kepada pelakunya, kini ia berubah 

menjadi pelakunya, pendukungnya, dan menjadi musuh bagi yang melarang 

serta mengingkarinya. Ini merupakan kondisi sebagian manusia. Ia zalim dan 

bodoh sehingga tidak dapat berbuat adil, dan bahkan terkadang manusia 

menjadi zalim dalam dua kondisi seperti ini. 

2. Golongan yang komitmen dengan ajaran-ajaran agama, mereka ikhlas kepada 

Tuhan, melakukan perbaikan dalam setiap tindakan, istiqamah diatasnya, 

hingga mereka bersabar atas gangguan dan rintangan yang menimpa. Mereka 

ini yang disebut sebagai orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, 

mereka sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. 

3. Golongan yang dalam dirinya terdapat dua golongan diatas sekaligus, yaitu 

golongan yang ada padanya agama dan syahwat, ketaatan dan kemaksiatan. 

Keberagamaan manusia atau sikap manusia dalam menjalankan 

agamanya terkait erat dengan pengetahuan keagamaan yang dimilikinya. Untuk 

mengetahui sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat, ada satu hal yang 

harus diketahui yakni pengaruh agama terhadap masyarakat itu sendiri, dan untuk 

mengetahui pengaruh tersebut, ada tiga aspek yang dipelajari, yaitu kebudayaan, 

 
22 Ibnu Taimiyah, al-Amru bil Ma’ruf wa Nahyi Anil Munkar. Terj. Manhaj Da’wah 

Salafiyah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2001), 115. 
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sistem sosial, dan kepribadian. Ketiga aspek ini merupakan fenomena sosial yang 

kompleks dan terpadu yang pengaruhnya dapat diamati pada perilaku manusia.23  

Agama dengan manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai 

sebuah komunitas selalu saling memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, 

hal ini karena kesadaran manusia akan kekuatan-kekuatan yang melampaui 

dirinya atau ada energi yang tidak dapat dikendalikannya. Manusia melakukan 

ritual keagamaan dalam rangka untuk mengatasi problematika yang berada diluar 

kemampuannya tersebut. Dengan ritual yang dilakukan, merupakan cara untuk 

berkomunikasi dengan kekuatan ghaib yang diluar dirinya. Beragam juga 

merupakan bentuk ketidakmampuan manusia dalam menyelesaikan berbagai 

masalah, seperti ketika terjadi bencana alam, misalnya banjir atau longsor maka 

manusia melakukan ritual untuk dapat menyelesaikan atau setidaknya 

memberikan rasa aman kepada dirinya. Haviland menyampaikan bahwa perilaku 

agama yang dilakukan manusia adalah untuk mengatasi kekuatan alam semesta 

yang tidak atau diluar kuasa manusia sehingga dengan ritual agama, maka alam 

akan terkendali. 

Perilaku beragama bisa disebut sebagai ketaatan dalam beragama 

karena ketaatan merupakan implikasi dari pemahaman kepada perilaku atau 

praktik dalam kehidupan beragama. Ketaatan juga dengan singkat dapat diartikan 

sebagai bentuk kepatuhan dalam menjalani nilai-nilai agama. Hal ini senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh Ramayulis sebuah perilaku keagamaan atau 

ritual agama yang dilakukan manusia ditukan sebagai pengabdiannya kepada 

Tuhan yang diyakininya. Menurutnya, dengan menjalankan nilai-nilai dari maka 

manusia akan berada dalam keselamatan.24 

Dapat disimpulkan mengenai perilaku beragama bahwa perilaku 

beragama dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu Aqidah atau keimanan yang 

menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para 

Nabi dan Rasul; Ibadah,  menyangkut pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang 

 
23 Dadang kahmad, Sosiologi Agama, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2000), 53-54. 

24 Ramayulis, Psikologi Agama, (cet ke-10; Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 113-114 . 
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telah ditetapkan seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain; Perbuatan amal, yang 

merupakan tingkah laku kehidupan kita ditengah-tengah masyarakat, seperti 

menolong orang yang kesusahan, berbuat baik pada sesama; Ihsan, menyangkut 

pengalaman dan perasaam tentang kehadiran Tuhan dalam perbuatan yang akan 

dilakukan; Ilmu, menyangkut pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama.25  

Kajian lain mengenai sikap beragama dijelaskan juga oleh Weber, ia 

mengistilahkan hal tersebut dengan sistematika etika dalam kehidupan beragama. 

Menurut Weber, penerapan moral dapat mengembangkan pengaruh kuat bagi 

kehidupan sehari-hari dan ini membutuhkan pelatihan intelektual. Khususnya 

yang dilibatkan bukan hanya kewajiban ritual-ritual ibadah ataupun pemujaan, 

namun juga regulasi atas sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

utamanya menjadi suatu pencapaian sosial, yaitu suatu yang sangat jelas berbeda 

dari kualitas pemujaan. Satu pengembangan etika yang tersistematis atas 

“pekerjaan baik” bisa jadi mengasumsikan dua bentuk yang sangat berbeda. Pada 

bentuk pertama, sistem etika pekerjaan baik, yaitu tindakan-tindakan khusus 

seseorang dalam mencari keselamatan, entah itu tindakan yang dianggap bijak 

ataupun jahat, dapat diperbaiki sekaligus, dan dipinjam atau disarikan dari 

pemahaman seseorang tersebut. Setiap orang dianggap sebagai pengusung pola 

perilakunya sendiri; ia dapat berubah menjadi makhluk yang lebih lemah atau 

kuat ketika dihadapkan dengan godaan atau cobaan, tergantung tingkat kekuatan 

dari seseorang itu, atau kekuatan eksternal yang menekannya. Dapat diyakini jika 

takdir agamanya ini tergantung pada pencapaian aktual, yaitu terhadap hubungan 

mereka satu sama lain. Bentuk kedua dari sistem etika perbuatan baik adalah 

memperlakukan tindakan-tindakan seseorang sebagai tanda atau gejala dan 

ekspresi-ekspresi, dari sebuah kepribadian total etis mendasar. Di ruang lingkup 

agama, peng-kudus-an formal melalui pekerjaan baik yang terlihat dari tindakan-

tindakan eksternal digantikan oleh nilai dari pola kepribadian secara total. 

 
25 Fuad Nashori dan Rachmy Diana Muchaaram, Mengembangkan Kreativitas dalam 

Perspektif Psikologi Islam, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 77. 
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Sehingga jika ingin memperlihatkan “kasih kepada sesama”, sistem etika jenis 

ini mensyaratkan bahwa pelaku memiliki karisma “kebaikan”.26 

Etika dalam hidup beragama menetrasi ke dalam lembaga-lembaga 

sosial dengan cara yang berbeda-beda. Aspek yang menentukannya bukanlah 

intensitas melekatnya terhadap magi dan ritual ibadah, atau karakter distingtif 

agama secara umum, namun lebih kepada sikap teoritisnya terhadap dunia. 

Ketika etika agama mengorganisasikan dunia dalam dari sudut pandang agama 

berubah menjadi tatanan rasional dan sebuah kosmos yang sistematis, maka 

tegangan etikanya dengan lembaga-lembaga sosialnya kian tajam dan lebih 

prinsipil. Perkembangan etika yang seperti ini biasanya bertumpu pada kepada 

anti-dunia, yang pada hakikatnya tidak memiliki karakter untuk menjadikan 

hukum-hukum yang sakral sebagai stereotype-nya.27 

Dalam islam, perilaku beragama biasa diterjemahkan dengan akhlak. 

Akhlak adalah aktualisasi dari sebuah keyakinan yang diwujudkan dalam pentuk 

perilaku. Perilaku yang dilakukan manusia, sebagai implemtasi dari akhlak 

tersebut dapat berupa perilaku baik dan dapat juga berupa perilaku buruk atau 

negatif. Akhlak ini pun dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang 

dimilikinya. Apabila seseorang secara kontinu dilatih untuk melaksanakan 

sebuah nilai kebaikan maka yang akan dilakukannya adalah sebuah kebaikan dan 

apabila yang diperolehnya adalah sebuah keburukan, juga kemungkinan 

teraktualisasikan keburukan tersebut dalam kehidupan keagamaannya. Akhlak 

tersebut berupa pancaran dari sebuah peahaman tentang sesuatu dan dilakukan 

dengan tanpa ada paksaan.28  

Djamari menyebutkan bahwa dalam sebuah agama, senantiasa memiliki 

berbagai dimensi, yaitu: 

1. Kepercayaan atau keyakinan yang membuatnya merasa memiliki sesuatu atau 

dekat dengan sesuatu yang agung; 

2. Ritus, yaitu berbagai pemujaan atau bentuk-bentuk dalam peribadatan; 

 
26 Max Weber, Sosiologi Agama (Jogjakarya: IRCiSoD, 2012), 376-378. 

27 Max Weber, Sosiologi Agama, 458. 
28 Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2009), 253. 
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3. Etos, atau nilai moral kelompok; 

4. Pemaknaan atau pemahaman tentang dunia dari sudut pandang kognitif 

dengan pandangan yang luas; 

5. Sistem simbol yang merangkum berbagai keyakinan dalam bentuk benda 

yang dimaknai sebagai yang melambangkan yang disembah.29 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan pentelaahan terhadap berbagai 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait tema yang relevan dengan 

yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu memuat esensi-esensi hasil penelitian 

yang sudah ada sebagai sebuah literatur yang sudah ada yaitu beberapa teori 

maupun temuan-temuan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Telaah 

pustaka juga dimaksudkan sebagai usaha mencari, mengumpulkan data dan 

informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi buku, laporan-laporan 

maupun naskah ilmiah tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Terkait penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti 

sebelumnya tentang keberagamaan telah cukup banyak dilakukan, namun 

demikian, penelitian tentang masyarakat pedesaan dengan lokus paguyuban 

parukuyan, sebatas pengetahuan peneliti berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan belum ada yang melakukan penelitian di paguyuban Parukuyan 

berkaitan dengan keberagamaan masyarakat paguyuban Parukuyan, sehingga 

menjadi sebuah kesempatan besar bagi peneliti untuk mengetahui dan 

menganalisa lebih dalam tentang keberagamaan masyarakat paguyuban 

Parukuyan sehingga dapat memperkaya dan menambah pengetahuan tentang 

pola-pola keberagamaan di masyarakat.   

Adapun beberapa penelitian yang lalu ]dan memiliki relevansi terhadap 

penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bukhori Muslim dalam desertasinya 

Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Perkotaan; studi sosio-Antropologis 

 
29 Djamari,  Agama dalam Perspektif  Sosiologi, (Bandung: PT. Prima,1993), 28-29. 
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tentang prilaku kesalehan sosial masyarakat muslim kelurahan Nagrasari 

Kota Tasikmalaya lebih melihat kesalehan sosial merupakan saling tolong 

menolong, kepedulian atau kebaikan terhadap sesama menjadi tuntunan 

dalam kehiduapn beragama dan masyarakat. Namun saat ini terjadi paradox 

kebergamaan antara kesalehan individu dengan sosial.  

Fenomena ini dipertajam dengan adanya arus gelonal modernisasi 

yang melanda, terutama pada masyarakay kota. Masyarakat kota yang selama 

ini selalu diiddentikan dengan masyarakt modern, individualis, paragmatis, 

hedonis dalam satu masyarakat. Penelitian Bukhori M mencoba memperkuat 

teori Mukti Ali tentang fungsi agama pada individu, dan teori Emile 

Durkhaim tentang pengaruh masyarakat terhadap individu dan keagamaan, 

sekaligus teori ini mebantah teori Karl Marx bahwa agama sebagai candu 

masyarakat.30 

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Bukhori Muslim 

telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, sehingga sangat memungkinkan 

adanya perbedaan dengan saat ini dan juga penelitian yang penulis lakukan 

latar sosialnya juga berbeda yaitu pada masyarakat pedesaan yang 

kemungkinan secara keberagamaannya pun memeiliki perbedaan dengan 

masyarakat perkotaan. Selain itu, lokus yang diteliti juga berbeda sehingga 

penelitian kali ini dapat memperkaya teori tentang keberagamaan berbagai 

tipologi masyarakat. 

2. Penelitian terdahulu yang lain yang berkaitan erat dengan yang penulis teliti 

adalah penelitian tentang keberagamaan anggota masyarakat pedesaan yang 

diteliti oleh Asep Lukman Hamid. Penelitian ini senada dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu terkait masyarakat pedesaan atau masyarakat 

Rural (Rural Communities), namun demikian,walaupun penelitian ini hampir 

sama dengan yang diteliti oleh penulis, namun objek penelitiannya apabila 

ditinjau dari berbagai hal memilki perbedaan dengan yang penulis lakukan. 

 
30 Bukhori M, Kesalehan Sosial Dalam Masayarakat Perkotaan, (Disertasi Program 

Pascaserjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017). 
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Diantara perbedaan yang menonjol adalah terkait lokasi penelitian. Lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh Asep Lukman Hamid yaitu pada masyarakat 

paguyuban Amanat yang letak lokasinya berada di Kecamatan Pacet 

Kabupaten Bandung.  

Dalam penelitian ini, penekanan atau fokus penelitiannya yaitu pada 

aspek eskatologis. Eskatologis adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan 

dengan menitikberatkan kepada kehidupan akhirat atau beroriantasi ukhrawi. 

Penelitian ini juga melihat bagaimana sosok pemimpin yang menjadi motor 

gerakan komunnitas tersebut, bahwa pemimpin memiliki peran yang sangat 

besar dalam memajukan dan mengembangkan komunitas paguyuban 

Amanat.  

3. Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Zainal Abidin, 

penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Zinal Abidin ini secara lokusnya adalah 

membahas keberagamaan masyarakat perkotaan bukan masyarakat pedesaan 

sebagaimana yang peneliti lakukan. Kemudian dari segi komunitas yang 

ditelitinya juga berbeda karena penelitian ini yang dijadikan subjek 

penelelitiannnya adalah komunitas Tionghoa Muslim Bandung.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini pun berbeda, karena 

dalam penelitian ini mengunakan teori fakta sosial dan teori pertukaran sosial. 

Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemikiran, ritus, dan 

persekutuan keagamaan komunitas Tionghoa Musim Bandung bervariasi. 

Keberagamaan mereka ditentukan oleh banyak faktor seperti keberadaan 

mereka sebagai kaum minoritas dari segi populasi dan ras, kecuali dalam 

bidang ekonomi. Sekalipun demikian, mereka pun masih menganggap diri 

sebagai bangsa yang superior berkat budaya leluhur mereka, seperti etos 

kerja, dan berorientasi kepada keuntungan duniawi serta kecenderungan 

menghindari konflik. 

Hal yang telah dikemukakan diatas dalam beberapa hal mungkin 

terdapat kesamaan, seperti jenis komunitas yang diteliti yaitu masyarakat 

pedesaan, namun dalam banyak hal berbeda sehingga penelitian yang penulis 
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lakukan menurut hemat penulis penting untuk dilakukan untuk menambah 

khazanah wawasan tentang berbagai komunitas yang ada di tengah-tengah 

masyarakat. Dalam hal lain, seperti dari aspek waktu, teori yang digunakan, 

serta subjek penelitian pun berbeda sehingga menurut hemat penulis, 

penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan.  

Dalam penelitian yang penulis lakukan, lebih menekankan pada 

aspek pemikiran, ritus, keorganisasian, serta faktor sosial budaya yang 

mungkin membentuk keberagamaan paguyuban Parukuyan sebagaimana 

teori yang diungkapkan oleh Joachim Wach. Oleh sebab itu, masih sangat 

diperlukan penelitian lain untuk memperkuat keberagamaan masyarakat 

pedesaan atau pinggiran kota sehingga dapat memperkaya khazanah 

pengetahuan tentang perilaku keberagamaan khususnya pada masyarakat 

pedesaan sebagaimana yang penulis teliti. 

 


