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ABSTRAK 

Kondisi umat Hindu, baik di Jawa maupun di Bali, khususnya 
bagi generasi mudanya, mengalami krisis panutan. Menurut Ketut Wiana, 
sudah banyak tradisi keagamaan Hindu yang sudah bergeser dari konsep 
dasarnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Umat Hindu tidak 
mendapat pembinaan agama yang bersistem dan kontinu. Pembinaan yang 
diberikan selama ini terlalu tradisional dan hanya pada ritual semata. 
Pembinaan pendidikan dan aktivitas keagamaan yang berlangsung lebih 
menekankan pada aspek ritual upacara agama yang seiring perjalanan 
waktu lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai adat dan budaya masyarakat 
setempat, sehingga terjadi pengkaburan terhadap nilai-nilai Hindu dari 
generasi ke generasi di gantikan oleh pelaksanaan adat istiadat yang telah 
membaur dan tidak dapat dibedakan lagi dengan ajaran agama. 

 Masalah aktivitas atau ritual keagamaan merupakan problem dan 
tantangan bagi generasi muda Hindu  pada masa depan. Pelaksanaan 
kehidupan beragama yang lebih banyak dalam bentuk ritual atau upacara-
upacara yang murni dan kompleks tanpa di imbangi dengan pemahaman 
agama dari kitab-kitab suci dan pengamalannya pada masyarakat. Maka 
akan terjadi ketimpangan. Sayangnya yang terjadi, adalah salah pengertian 
bahwa beragama berarti hanya berupacara saja. 

 Penelitian ini berisi studi terhadap keberadaan Paguyuban Muda-
mudi Hindu (PMHD) Yogyakarta yang merupakan perwujudan usaha 
kontekstualisasi pemikiran ajaran Hindu yang dihadapkan pada realitas 
masyarakat dalam menjalankan peran Paguyuban Muda-mudi Hindu 
(PMHD) sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan. 
Pemahaman ajaran Hindu kaum muda kemudian diintroduksi kepada 
masyarakat yang relevan dengan permasalahan, kemampuan dan 
kebutuhan masyarakat. Pemuda pemudi Hindu menjadi salah satu faktor 
yang menentukan bagi terciptanya suatu perubahan prilaku dan kehidupan 
beragama masyarakat. 

 Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran paguyuban 
muda-mudi Hindu dalam aktivitas keagamaan masih memerlukan 
pembelajaran lebih dalam berkaitan dengan tingkat kepatuhan dalam 
menjalankan ritual-ritual agama. Remaja dilatih untuk menjalankan 
perintah agama setiap hari dan aktif mengikuti kegiatan upacara 
keagamaan misalnya pada setiap Purnama-Tilem, hari raya Galungan, 
Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Siwaratri, dan hari piodalan lainnya. 
Disamping itu semangat sosial dalam Paguyuban Pemuda-pemudi Hindu 
dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena Salah satu 
tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja Hindu adalah dalam fase 
perkembangan remaja madya dan remaja akhir yaitu memiliki 
keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan 
sehari-hari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang beragama, yang di 

dalamnya diatur berdasar norma-norma yang menyangkut berbagai aspek, 

diantaranya norma agama, norma susila dan norma kesopanan. Agama sendiri 

merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang turut membentuk jiwa 

dan pandangan hidup manusia Indonesia.1 

Agama pada hakikatnya bersumber pada keTuhanan. Karena intinya 

adalah pelembagaan wahyu Tuhan, wahyu yang Maha Esa, wahyu yang 

diturunkan melalui para Rasul yang memuat berbagai macam penjelasan termasuk 

berbagai kaidah atau norma-norma sosial yang mengikat secara normatif. 

Setiap agama tentunya membawa pengaruh yang amat besar dalam 

kehidupan manusia. Keterkaitan manusia dan mulainya manusia memilih agama 

karena manusia memiliki keimanan dan pengetahuan, disamping pengalaman 

yang menyebabkan mereka mampu menentukan sikap hidupnya. Dalam 

penentuan sikap hidup itu manusia menentukan apa yang menjadi tujuan hidup 

mereka. 

Agama Hindu adalah agama yang sudah tua dan merupakan agama pokok 

yang dianut di kawasan India. Agama ini sering disebut dengan nama “Sanatana 

                                                
1 Y. Singgih. D.Gunarso, Psikologi Remaja  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 

86. 
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Dharma” yang berarti Agama yang kekal atau “Waidika Dharma” yang berarti 

agama yang berdasarkan kitab suci Weda sebagai sumber ajaran agamanya.2  

Pemuda atau generasi muda adalah konsep-konsep yang sering diberati 

oleh nilai-nilai. Hal ini terutama disebabkan karena keduanya bukanlah semata-

mata istilah ilmiah tetapi sering lebih merupakan pengertian ideologis atau 

kulturil. “Pemuda harapan bangsa”, “pemuda pemilik masa depan” atau “pemuda 

harus dibina” dan sebagainya, memperlihatkan betapa saratnya nilai yang telah 

terlekat pada kata “pemuda” tersebut. Hal ini telah umum disadari. Munculnya 

generasi baru atau kelompok umur pemuda sangat erat hubungannya dengan 

perubahan sosial. Di satu pihak pemunculan ini menimbulkan masalah penyediaan 

lapangan kerja dan alokasi peran sosial, yang serta merta menggugah kestabilan 

sosial, tetapi di fihak lain ia memberi kesempatan pada masyarakat untuk 

mengadakan modifikasi atau perubahan-perubahan yang diperlukan dalam 

strukturnya. Proses sosialisasi, yaitu penyesuaian kemungkinan yang terkandung 

dalam generasi baru tersebut dengan kebudayaan, harus pula dijalankan. Hal ini 

sering dilakukan dengan mengadakan berbagai jenis lembaga pendidikan, sesuai 

dengan tingkat dan jenis kebudayaan masing-masing. 

Tiap masyarakat nampaknya menaruh peran terhadap golongan pemuda 

yang berupa peran pemuda seperti juga pada lainnya, dalam peran ini dikenakan 

harapan-harapan sosial yang selalu dipupuk dan, sering pula, disimbolkan dalam 

berbagai mitos dan metafora. Adalah kewajiban bagi si pemangku peran tersebut 

                                                
2 Alef Theria Wasim, “Agama Hindu” dalam Djam’annuri; (ed), Agama-agama didunia 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998), hlm. 93. 
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untuk menyesuaikan persepsinya atau pandangannya tentang diri dan peran yang 

didukung dengan harapan tersebut.3 

Remaja sebagai aset masa depan bangsa yang akan melanjutkan estafet 

kepemimpinan dan pembangunan bangsa, dituntut untuk menguasai modal hidup 

antara lain ilmu pengetahuan, dan tak kalah penting adalah ilmu agama yang 

dalam hal ini harus memiliki moral yang baik dan luhur. 

Agama pada masa remaja sangat dipengaruhi oleh perkembangan jasmani 

dan rohaninya. Maksudnya penghayatan remaja terhadap agama dan tindak 

keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan faktor 

perkembangan tersebut.4 

Adapun masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Dalam masa transisi ini terjadi perubahan-perubahan baik secara 

fisik, mental maupun sosial, oleh sebab itu banyak orang yang tertarik untuk 

meneliti masalah remaja. Ukuran yang digunakan untuk menentukan masa remaja 

biasanya orang berpedoman pada umur dan perubahan-perubahan biologis 

tertentu, namun dalam kenyataan pedoman itu tidak dapat digunakan secara 

universal.5 Remaja adalah manusia yang berusia 13 sampai 21 tahun. Sedang 

mengenai perkembangan jiwa agama dapat diperpanjang menjadi kurang lebih 13 

sampai 24 tahun.6  

                                                
3 Taufik Abdullah, Pemuda dan Perubahan Sosial (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 1-2 
 
4 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17. 
 
5 Soetomo, Agresivitas Remaja di Kodya Yogyakarta dalam Penelitian (Yogyakarta: 

UGM, 1993), hlm. 8. 
 
6 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 72. 
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Perkembangan aspek moral merupakan kebutuhan tersendiri bagi 

kebutuhan remaja, karena mereka sedang dalam keadaan membutuhkan pedoman 

atau petunjuk dalam mencari dirinya sendiri. Dunia sosial remaja berlainan 

dengan sosial anak-anak. Dunianya lebih luas dan kompleks. Sosialisasi remaja 

bergerak dari ketergantungan kepada orang tua menuju usaha menemukan 

kemandiriannya terhadap teman sebaya sehingga pada masa itu pengaruh teman 

sangat kuat.7 

Remaja pasti mempunyai identitas “ego”. Ego ini memunculkan keinginan 

untuk saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dari beberapa ciri tersebut 

dapatlah ditarik pengertian bahwa masa remaja adalah suatu masa yang seorang 

anak muda mulai mempersiapkan diri untuk mencukupi diri dan kemandirian 

sambil memperoleh dukungan, penjagaan, dan petunjuk dari keluarga.8 

Pada umumnya semua agama mempunyai konsep tentang “manusia”, 

karena agama tidak lepas dari manusia sebagai pemeluknya. Pembahasan tentang 

manusia tetap merupakan pembicaraan yang sangat menarik. Sebab manusia itu 

selamanya masih merupakan misteri bagi manusia yang lainnya. 

Agama tidak terlepas dari kehidupan batin manusia, karena kesadaran 

agama dan  pengalaman agama lebih dianggap menggambarkan sisi batin dari diri 

manusia terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap sakral dan gaib. 

Dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian muncul sikap 

                                                
7 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, hlm. 72. 
 
8 Ahmad Qodri A. Azizy, Islam dan Masalah Sosial, Mencari Jalan Keluar (Yogyakarta: 

LKi S, 2000),  hlm. 680. 
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keagamaan yang ditampilkan seseorang.9 Pengalaman keagamaan dimiliki oleh 

setiap manusia yang beragama, tidak dapat disangkal bahwa pengalaman 

keagamaan terdapat dalam setiap diri manusia. Perasaan keagamaan yang terdapat 

dalam diri manusia adalah sosial yang bersifat tetap dan universal dalam 

kehidupan mentalnya.10 

Perasaan keagamaan masing-masing orang berbeda karena perbedaan 

potensi yang ada. Potensi itu tergantung pada setiap usaha yang dipengaruhi oleh 

faktor situasi dan kondisi dan perkembangan pikiran dan perasaan.  

Psikologi memandang manusia sebagai reaksi yang dapat bersifat 

sederhana maupun bersifat kompleks. Salah satu karakteristik reaksi perilaku 

manusia yang menarik adalah sifat deferensialnya. Maksud deferensial ini adalah 

suatu stimulus yang berbeda yang dapat saja memunculkan suatu persepsi yang 

sama.11  

Begitu juga sikap dan perilaku tidak akan berdiri sendiri dalam 

menentukan sikap apakah sikapnya berpihak atau menolak, berbicara mengenai 

sikap itu berpihak atau menolak tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Pada hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok dalam 

kehidupannya. Salah satu kebutuhan pokok tersebut adalah agama.12 Dalam 

                                                
9 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 1998),  hlm. 185. 
 
10 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama terj. Djam’annuri (Jakarta: Rajawali Pers, 

1998), hlm. 58. 
 
11 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 9-10. 
 
12 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia, 

1974), hlm. 25. 
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beragama memerlukan sarana untuk melaksanakan nilai-nilainya seperti, aspek 

normatif dalam bentuk pemikiran, aspek ritual dalam bentuk perbuatan (ibadah), 

dan aspek kelembagaan dalam bentuk kongregasi atau persekutuan.13 

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya 

diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah dan bersifat kekal. 

Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang 

telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. 

Didalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (common will), ada suatu 

pengertian (understanding) serta juga kaidah-kaidah  yang timbul dengan 

sendirinya dari kelompok tersebut.14 

Menurut Tonnies, didalam masyarakat selalu dapat dijumpai salah-satu 

diantara tiga tipe paguyuban yaitu:15 

a) Paguyuban karena ikatan darah (Gemeinschaft by blood), yaitu 

Gemeinschaft atau paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan 

pada ikatan darah atau keturunan, contoh keluarga, kelompok kekerabatan. 

b) Paguyuban karena tempat tinggal (Gemeinschaft by place),  yaitu suatu 

paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat 

tinggalnya, sehingga dapat saling tolong-menolong , contoh: rukun 

tetangga, rukun warga, arisan. 

                                                
13 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama,  hlm. 98. 
 
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 132. 
 
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 134. 
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c) Paguyuban karena jiwa-pikiran (Gemeinschaft by mind),  yang merupakan 

suatu Gemeinschaft yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak 

mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, 

akan tetapai mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideologi 

yang sama. Paguyuban semacam ini biasanya ikatannya tidaklah sekuat 

paguyuban karena darah atau keturunan. 

 

Kondisi umat Hindu, baik di Jawa maupun di Bali, khususnya bagi 

generasi mudanya, mengalami krisis panutan. Menurut Ketut Wiana, sudah 

banyak tradisi keagamaan Hindu yang sudah bergeser dari konsep dasarnya dalam 

kurun waktu yang cukup lama. Umat Hindu tidak mendapat pembinaan agama 

yang bersistem dan kontinyu. Pembinaan yang diberikan selama ini terlalu 

tradisional dan hanya pada ritual semata.16 

Pembinaan pendidikan dan praktek keagamaan yang berlangsung lebih 

menekankan pada aspek ritual atau upacara agama yang seiring perjalanan waktu 

lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai adat dan budaya masyarakat setempat, 

sehingga terjadi pengkaburan terhadap nilai-nilai Hindu dari generasi ke generasi 

digantikan oleh pelaksanaan adat istiadat yang telah membaur dan tidak dapat 

dibedakan lagi dengan ajaran agama. 

Masalah ritual keagamaan merupakan problem dan tantangan bagi 

generasi muda Hindu  pada masa depan. Pelaksanaan kehidupan beragama yang 

lebih banyak dalam bentuk ritual atau upacara-upacara yang murni dan kompleks 

                                                
16 Ketut Wiana, “Penerapan Ajaran Weda di Bali” Hindu Roditya, No. 35, Juni 2002, hlm. 

26. 
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tanpa diimbangi dengan pemahaman agama dari kitab-kitab suci dan 

pengamalannya pada masyarakat. Maka akan terjadi ketimpangan. Sayangnya 

yang terjadi, adalah salah pengertian bahwa beragama berarti hanya berupacara 

saja.17 

Melihat fenomena tersebut diatas, penulis menjadi sangat tertarik untuk 

meneliti dan mengetahui sejauh mana peran di kalangan pemuda Hindu dalam 

pengembangan keberagamaan masyarakat. Peneliti memfokuskan penelitian ini di 

Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) Yogyakarta. PMHD adalah sebuah 

organisasi kepemudaan Hindu yang memusatkan kegiatannya di Pura Plumbon 

Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan dua pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa peran Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) Yogyakarta dalam 

aktivitas keagamaan? 

2. Strategi apa yang digunakan Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) 

dalam aktivitas keagamaan?  

 

 

 

                                                
17 I Wayan Sudirta, “Generasi Muda Hindu dan Tantangan Masa Depan” dalam Putu 

Setia ( ed ), Cendikiawan Hindu Berbicara (Denpasar: Yayasan Darma Naradha, 1992), hlm. 176. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

 Dari rumusan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) 

Yogyakarta dalam Pengembangan keberagamaan Masyarakat. 

2. Kegunaan penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wacana tentang peran pemuda dalam agama, khususnya di 

kalangan Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) Yogyakarta. Tak kalah 

penting penelitian ini guna memenuhi persyaratan akhir untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Untuk menunjang penelitian tersebut, di sini diketengahkan beberapa hasil 

penelitian dan buku-buku yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung yang 

telah ada sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian tentang kajian agama Hindu cukup banyak ditemukan di toko-

toko buku atau perpustakaan. Meskipun demikian, cukup jarang sebuah penelitian 

lapangan yang mengkaji tentang Hindu dari sisi peran kepemudaannya, terlebih 

secara spesifik membicarakan tentang peran sosial dan pengembangan 

keberagamaan masyarakat. Sejauh ini penulis belum menemukan buku karangan 

orang lain yang membahas secara khusus tentang peranan remaja Hindu dalam 

pengembangan keberagamaan masyarakat. 
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Robert W. Hefner dalam bukunya yang berjudul  ‘‘Hindu Javanese’’ 

berusaha melacak bagaimana sejarah dan identitas Jawa sekaligus menjelaskan 

bentuk-bentuk ritual dan makna dari ritual itu sendiri bagi masyarakat Hindu-

Jawa. Dalam akhir buku ini dibicarakan proses islamisasi di Jawa yang 

menyebabkan runtuhnya kerajaan Majapahit dan dampaknya bagi agama Hindu-

Jawa. 

Skripsi Khusna Ulum yang berjudul “Bhakti Yoga dalam Agama Hindu”, 

mencoba membahas tentang Narayana Smrti Ashram Yogyakarta (Jurusan 

Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin   UIN Sunan Kalijaga, 2006). Dalam 

skripsi ini dijelaskan bahwa Narayana Smrti Ashram merupakan yayasan 

pendidikan Agama Hindu non formal yang ada di Yogyakarta yang 

mengembangkan aspek spiritual dalam membina Brahmacari melalui ajaran 

Bhakti Yoga. Namun ajaran yang dikembangkan di Ashram tersebut tidak diterima 

sebagian besar masyarakat Hindu Dharma. 

Upaya pembinaan Brahmacari di Narayana Smrti Ashram ditekankan pada 

praktek keagamaan seperti sujud bhakti atau sembahyang, japa, mendengar dan 

mempelajari Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam sebagai jalan bhakti. Hal ini 

dapat membawa dampak yang positif pada kondisi jiwa manusia dikarenakan 

semakin dekat dengan Tuhan, sehingga agama atau ritual keagamaan bagi mereka 

dapat menentramkan dan menenangkan jiwa dan perasaan para Bhakta. Sementara 

itu kurang diterimanya ajaran Bhakti Yoga di kalangan Hindu Dharma disebabkan 

adanya perbedaan aspek keagamaan dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda 

dengan pelaksanaan keagamaan yang sudah berkembang di Indonesia. 
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Masih ada beberapa lagi skripsi, artikel dalam majalah, internet, jurnal 

maupun buku yang membahas tentang peran pemuda dalam beragama. Namun di 

sini penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa hal yang berbeda dengan tujuan 

tinjauan pustaka di atas. Dalam penelitian ini penulis akan mengulas tentang peran 

remaja Hindu dalam pengembangan keberagamaan masyarakat. 

 

E. Kerangka Teori 

 Dalam sebuah penelitian sosial yang didasarkan pada konsep-konsep 

sosiologis tentu saja harus merujuk pada salah satu paradigma yang ada. Menurut 

George Ritzer, yang mensintesakan pengertian paradigma yang telah 

dikemukakan oleh Kuhn, Masterman, dan Fiedrichs, paradigma adalah pandangan 

yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang 

semestinya oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (discipline). Jadi, sesuatu yang 

menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu menurut versi ilmuwan tertentu. 

Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-

persoalan yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-

aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang harus 

dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.18 Jadi, peran 

paradigma sangat penting dalam sebuah penelitian seperti apa yang dilakukan 

oleh penulis. 

Dalam kajian sosiologi, perhatian utama terhadap agama adalah pada 

fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Fungsi dalam hal ini menunjuk pada 

                                                
18 Alimadan, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: CV Rajawali, 

1985), hlm. 7.  
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sumbangan yang telah diberikan agama atau lembaga sosial yang lain yang 

mempertahankan keutuhan masyarakat. Dengan demikian perhatian kami adalah 

peranan yang telah dan masih dimainkan oleh agama dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat-masyarakat tersebut.19 Dalam 

pandangan aliran fungsionalisme, mereka melihat agama dari fungsinya. Agama 

dipandang sebagai suatu institusi yang lain yang mengemban tugas (fungsi) agar 

masyarakat berfungsi dengan baik, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, 

maupun mondial.20 Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan adalah daya-guna 

dan pengaruh agama, cita-cita masyarakat akan keadilan, kedamaian dan 

kesejahteraan jasmani maupun rohani akan terwujud. Agama ialah suatu jenis 

sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada 

kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayai dan didayagunakan untuk 

mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat umumnya.21 Atau dengan 

kata lain, Agama dipandang sebagai lembaga sosial yang memegang kunci 

penting untuk menjawab kebutuhan dasar manusia. 

 Peranan agama semakin penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-

kelompok sosial manusia yang terkait dengan berbagai kegiatan pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Paguyuban Muda-

mudi Hindu (PMHD) sebagai sebuah lembaga keagamaan Hindu tentunya tidak 

                                                
19 Elizabeth K. Notingham, Agama dan Masyarakat; Suatu pengantar Sosiologi Agama 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1990) cet.II. hlm. 31. 
 
20 Hendropuspito, Sosiologi Agama,  (Yogyakarta: Kanisius, 1993), cet.IX, hlm. 29. 
 
21 Hendropuspito, Sosiologi Agama, hlm. 34. 
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terlepas dari fungsi sosial kemasyarakatan, disamping fungsi utama sebagai 

sebuah lembaga keagamaan.  

 Untuk memberikan konsep yang lebih jelas tentang peranan lembaga 

sosial penulis menggunakan teori fungsionalisme struktural yang mengacu pada 

pemikiran Talcott Parsons. Menurut Parsons, teori yang tepat mengenai proses 

dinamis tidak ada, tetapi memang terdapat kemungkinan untuk menganalisis 

regulasi dalam terjadinya pelbagai relasi, yang bisa dianggap sebagai “struktur”. 

Gagasan mengenai “fungsi” berguna agar kita terus mengamati apa yang 

disumbangan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis. Atau 

tepatnya, apa fungsi yang dijalankannya dalam sistem itu. Tugas-tugas kelompok 

adalah beradaptasi dengan lingkungan tertentu dan taat pada disiplin kegiatan 

instrumental.  

Setiap sistem tindakan menghadapi empat problem fungsional dalam 

upayanya untuk tetap bertahan. Empat problem yang diklasifikasikan berdasar 

fungsinya bagi kelompok adalah: Adaptasi terhadap lingkungan tertentu; Goal-

gratification (atau Goal-attainment --- “pemenuhan-tujuan” atau “pencapaian-

tujuan”---yang mencakup kebijakan-kebijakan kelompok selanjutnya); integrasi 

kelompok sebagai suatu sistem sosial; serta pelestarian pola, sebagai kepedulian 

terhadap pola-pola nilai laten atau struktur terdalam kelompok itu.22 

Hubungan individu dan masyarakat pada hakikatnya merupakan hubungan 

fungsional; artinya hubungan antar individu dalam suatu kolektiva merupakan 

kesatuan yang terbuka dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. 
                                                

22 Peter Beilhaz, Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filsof Terkemuka 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 293-296. 
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Alasan pokok terjadinya kondisi ini adalah bahwa individu dalam hidupnya 

senantiasa menghubungkan kepentingan dan kepuasannya pada orang lain.23 

Teori fungsional sebagai kerangka acuan penelitian empiris, memandang 

masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan; yang 

memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama 

serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-

lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang 

sedemikian rupa dimana setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) 

saling tergantung dengan semua bagian yang lain, sehingga perubahan salah satu 

bagian akan mempengaruhi bagian yang lain yang pada akhirnya mempengaruhi 

kondisi sistem keseluruhan. 24  

Jadi, menurut teori fungsional, agama mengidentifikasikan individu 

dengan kelompok, menolong individu dalam ketidakpastian, menghibur ketika 

dilanda kecewa, mengaitkannya dengan tujuan-tujuan masyarakat, memperkuat 

moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas. Teori fungsional menyediakan 

suatu jalur atau jalan masuk yang bermanfaat untuk memahami agama sebagai 

fenomena sosial yang universal. Seperti halnya teori sosiologi tentang agama, 

teori fungsional juga berusaha membangun suatu sikap bebas nilai. Teori ini tidak 

menilai kebenaran tertinggi atau kepalsuan kepercayaan beragama.25  

                                                
23 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2007), hlm. 34  
24 Thomas F. O’dea, Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal  ( Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 1996 ), hlm. 3.  
 
25 Thomas F. O’dea, Sosiologi Agama Suatu, hlm. 29-34.  
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 Salah satu kegiatan Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) adalah 

pengembangan masyarakat, disamping misi utamanya kalau dilihat secara global 

adalah pendidikan Agama. Pengembangan keberagamaan masyarakat akan selalu 

mendapat perhatian lebih, khususnya bagi umat Hindu. Pengembangan 

masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat secara bersama-sama 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya mencari pemecahan diantar mereka 

sendiri, memobilisasi semua sumber daya yang ada. Menyusun rancangan 

tindakan untuk meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya.26 

 Strategi pemenuhan kebutuhan pokok membutuhkan peran serta 

memerlukan waktu, disamping itu fasilitas pemandu baik perorangan atau 

lembaga yang dapat berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk 

memunculkan atau mengembangkan peran serta atau swadaya masyarakat. Pada 

dasarnya strategi ini adalah usaha penyadaran masyarakat agar mereka bisa 

mengembangkan sumberdaya yang ada pada mereka, kehidupannya dan alam 

sekitar, di sinilah PMHD dengan potensi keagamaannya bisa melakukan peran 

sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat, terutama nilai-nilai 

keagamaan, seperti kemandirian, keadilan, kerjasama dan sebagainya. 

 Dengan demikian konsep pengembangan masyarakat dapat dirumuskan 

sebagai upaya membantu meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai suatu 

                                                
26 Abdul Rahmat, Metodologi  Pengembangan Masyarakat; dalam  populis, no 4. thn 

2004 hlm. 31. 
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sistem sosial sehingga secara mandiri mampu menyerahkan dan mempercepat 

perubahan-perubahan sosial menuju kondisi yang dicita-citakan.27 

 Keberadaan Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) merupakan 

perwujudan usaha kontekstualisasi pemikiran ajaran Hindu yang dihadapkan pada 

realitas masyarakat dan menjalankan fungsi Paguyuban Muda-mudi Hindu 

(PMHD) sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Pemahaman ajaran Hindu 

tersebut kemudian diintroduksi kepada masyarakat yang relevan dengan 

permasalahan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Agama ditempatkan 

sebagai faktor dominan dan menentukan bagi terciptanya suatu perubahan prilaku 

dan kehidupan seseorang. Dalam arti yang lebih khusus, Agama sebagai sistem 

keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem nilai-nilai yang ada dalam 

kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau 

penggerak serta pengontrol dari tindakan-tindakan para anggota masyarakat 

tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-

ajaran agamanya.28 

 Apa yang diberikan agama kepada manusia pada dasarnya adalah peran 

dan fungsi yang disandarkan manusia pada agama. Demikian tersebut tidak 

terlepas dari kebutuhan dasar manusia juga dalam menghadapi tantangan 

hidupnya (mengingat beragama merupakan hal yang fitrah dan sesuai dengan 

kebutuhan manusia), kebutuhan dasar menurut tingkatan Maslow, yaitu dimulai 

dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa 

                                                
27 Abdul Rahmat, Andralogi dan Pengembangan Masyarakat, no.I September 2003, hlm. 

55.  
28 Suparlan, Agama; Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi (Jakarta: Rajawali, 1995), 

hlm.vi. 
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aman, kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki dan akan kasih sayang, kebutuhan 

akan aktulisasi diri.29 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Penelitian. 

Agar penelitian terarah secara sistematis maka diperlukan langkah-

langkah yang langkah-langkah ini sangat menentukan keberhasilan sebuah 

penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber 

primer diperoleh dengan mencari keterangan-keterangan dari para informan. 

Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, bulletin-bulletin atau 

dokumen lainya yang dapat mendukung pembahasan skripsi ini. 

 

2. Pendekatan  

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis menurut Joachim Wach yang dikutip oleh 

Dadang Khahmad adalah pendekatan tentang interaksi agama dan masyarakat 

serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka.30 Dalam pendekatan 

sosiologi agama sendiri dipandang sebagai sistem kepercayaan yang 

diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu.31 Perilaku keberagamaan tersebut 

                                                
29 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow terj. A. 

Supratiknya (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 71-77. 
30 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 52. 
 
31 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 

52.hlm. 121-122. 
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berkaitan dengan pengalaman manusia baik sebagai individu maupun 

kelompok, sehingga setiap prilaku yang diperankannya akan terkait dengan 

sistem keyakinan ajaran agama yang dianutnya. Kaitannya dengan penelitian 

ini pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui realita yang ada dalam 

tubuh Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) tentang peranannya dalam 

pengembangan keberagamaan masyarakat. 

 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di Paguyuban Muda-

mudi Hindu (PMHD) yang kegiatanya dipusatkan dipura Jagatnata Plumbon 

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Penulis melihat bahwa pura adalah salah 

satu tempat yang menjadi pusat pengembangan keagamaan bagi Agama 

Hindu.  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif diperlukan beberapa teknik pengumpulan 

data diantaranya:    

a. Observasi 

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut 

data atau informasi yang harus sistematik dan dicatat secara benar dan 
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lengkap.32 Observasi ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang keadaan lingkungan dan karakteristik 

sosial budaya Paguyuban Muda-mudi Hindu Yogyakarta. Dengan 

observasi juga penulis mendapat kelengkapan data untuk dianalisis. 

b. Interview atau wawancara. 

Interview atau wawancara adalah alat yang digunakan dalam 

komunikasi tatap muka (face to face) yang diajukan oleh penulis untuk 

mencari informasi yang berbentuk pertanyaan lisan dan dijawab secara 

lisan pula oleh informan. Interview dilakukan guna mendapatkan data 

yang lebih akurat. Interview diajukan kepada subjek penelitian di atas. 

Dalam hal ini, subjek penelitian ini adalah para tokoh dan para pengurus 

serta anggota Paguyuban Muda-mudi Hindu Yogyakarta. 

c. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Grup Discusion) 

Focus Grup Discusion disingkat FGD atau DKT merupakan 

teknik yang melibatkan beberapa orang dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada para pengurus dan anggota Paguyuban Muda-mudi 

Hindu dalam wujud diskusi kecil.  

Diskusi kelompok terarah / Focus Grup Discusion menghasilkan 

data kualitatif mengenai sikap, opini, dan peranan dari para peserta 

diskusi. Diskusi ini menampilkan kondisi alami yang mana para peserta 

diskusi bebas mengeluarkan pendapatnya. Dalam menggunakan metode 

ini , agar penulis mudah mendapatkan beragam keterangan tentang 
                                                

32 Moh Soehada, Buku Daras; Pengantar Moede Penelitian Sosial Kualitatif 
(Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004), 
hlm. 74. 
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persepsi tugas penulis yaitu mengatur, mendengarkan, mengamati dan 

menganalisa hasil diskusi.33 

d. Analisa Data 

Analisa data merupakan suatu upaya mencari dan menata catatan 

hasil  wawancara secara sistematis, observasi dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman tentang obyek dan menyajikan sebagai 

temuan bagi orang lain.34 Analisis data adalah sebuah penyederhanaan 

kedalam bentuk yang lebih ringkas dan sistematis sehingga dapat di 

interpretasikan. Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam 

menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

langkah-langkah melakukan reinterpretasi obyektif tentang fenomena 

sosial keagamaan yang terdapat dalam permasalahan yang di teliti. 

Analisis data dilakukan guna mempermudah peneliti dalam mengambil 

kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Guna memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini , sangatlah diperlukan suatu uraian yang saling terkait 

diantara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan 

                                                
33 Richard A. Krueger, Focus Group A practical Guide for Applied Research (Salifornia: 

SADE Publication The Publishers of Professional Social Science Newbury Park Bavery 
Hills,1988), hlm. 27-31. 

 
34 Richard A. Krueger, Focus Group A Practical Guide for Applied Research, hlm. 136. 
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pemahaman. Dan berdasarkan pada rumusan permasalahan serta tujuan penulisan 

di atas maka secara rinci, sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metodologi penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. 

Bab dua,  ruang lingkup remaja Hindu yang terdiri dari pengertian remaja 

Hindu dan metode pembinaan umat Hindu.  

 Bab tiga, pada bab ini akan dibahas tentang peranan Paguyuban Muda-

mudi Hindu (PMHD) Yogyakarta dalam aktivitas keagamaan. 

 Bab keempat,  dalam bab ini akan dibahas tentang strategi yang digunakan 

oleh  Paguyuban Muda-mudi Hindu (PMHD) Yogyakarta dalam aktivitas 

keagamaan. 

 Bab kelima,  merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, kemudian 

yang terakhir saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Peran Paguyuban Hindu di masyarakat adalah positif hal ini dapat 

terlihat adanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan misalnya hubungan 

kerukunan dengan umat beragama lainnya, Agung salah satuanggota PMHD 

menjelaskan, umat Hindu di Yogya selalu menjaga agar dalam beribadah tidak 

menyinggung perasaan umat lain. Di samping juga berusaha berinteraksi 

dengan masyarakat sekitar pura. Misalnya Paguyuban Muda Mudi Hindu 

pernah melakukan kegiatan pengobatan cuma-cuma dan pembagian sembako 

bagi masyarakat sekitar dan dilakukan tanpa memandang SARA.  Semangat 

sosial dalam Paguyuban Pemuda-pemudi Hindu atau sering disebut PMHDI 

ini mampu membakar gelora kebersamaan generasi muda terutama para 

mahasiswa Hindu yang berasal dari Luar Bali. Meskipun sekarang banyak 

sekali aktivitas diluar, namun kegigihannya dalam melakukan kegiatan sosial 

masih tetap dijalankan. 

Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja Hindu 

adalah dalam fase perkembangan remaja madya dan remaja akhir yaitu 

memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

kehidupan sehari-hari.  
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Dimensi ideologis yaitu pendekatan pembelajaran yang berkaitan 

dengan tingkat keyakinan masyarakat pada kebenaran ajaran agama masing-

masing. Masyarakat dibangun kesadarannya agar menghayati pedoman yang 

diyakini yaitu keyakinan hidup, seperti dalam agama Hindu keyakinan 

terhadap adanya Brahman, Atman, Karma Phala, Punarbhawa, dan Moksa.  

Pendekatan keempat dengan dimensi ritualistik yaitu pola pendekatan 

pembelajaran yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dalam menjalankan 

ritual-ritual agama yang dianut. Masyarakat dilatih untuk menjalankan 

perintah agama setiap hari dan aktif mengikuti kegiatan upacara keagamaan 

bila dalam agama Hindu misalnya pada setiap Purnama-Tilem, hari raya 

Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Siwaratri, dan hari piodalan lainnya.  

Pendekatan kelima dengan dimensi intelektual yaitu pola pendekatan 

pembelajaran yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat mengenai ajaran-ajaran agama seperti berkaitan dengan sradha, 

susila, yadnya, kitab suci, orang suci, tempat suci, hari suci, kepemimpinan, 

alam semesta, budaya, dan sejarah perkembangan agama Hindu.  

B. Saran 

Dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh remaja Hindu maka 

akan menambah atau memperkuat jalinan keagamaan umat bergama, oleh 

sebab itu kegiatan itu harus selalu dilestarikan untuk menjaga kebudayaan 

serta menjalin kerukunan antar umat bergama.  



DAFTAR PUSTAKA 
 
 
A.Qodri Azizy. Islam dan Masalah Sosial, Mencari jalan Keluar. Yogyakarta : 

LkiS. 2000 
 
Abdullah, Taufik. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta : LP3ES. 1994 
 
Arikunto, Suharsimi.Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : 

Rineka Cipta.  1998 
 
Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998 
 
Alimandan. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : CV 

Rajawali. 1985 
 
Abdulsyani. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta : PT Bumi Aksara. 

2007 
 
Beilhaz, Peter. Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filsof 

Terkemuka.  Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002 
 
D.Gunarso, Y. Singgih. Psikologi Remaja. Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1989 
 
Darajat, Zakariyah. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta : Bulan Bintang. 1993 
 
Goble, Frank G. Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow. terj. A. 

Supratiknya Yogyakarta : Kanisius. 1986 
 
Hendropuspito. Sosiologi Agama. Yogyakarta : Kanisius. 1993 
 
Jalaluddin, Psikologi Agama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1996 
 
Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2002 
 
Koentjaningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : PT 

Gramedia. 1974 
 
Krueger, Richard A. Focus Grup A practical Guid For Applied Research. 

California : SADE Publication The Publishers of Professional Sosial 
Science Newbury Park Bavery Hills. 1988 

 
Nottingham, Elizabeth K. Agama dan Masyarakat; Suatu pengantar Sosiologi 

Agama.  Jakarta : Rajawali Pers. 1990 
 



 

 

O’dea, Thomas F. Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal. Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada. 1996 

 
Rahmat, Abdul. Metodologi  Pengembangan Masyarakat. Populis, no 4. thn 2004 
 
 
Soekanto, Soerjono.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada. 2003 
 
Soetomo. Agresivitas Remaja di Kodya Yogyakarta dalam Penelitian. Yogyakarta 

: UGM. 1993 
 
Soehada, Moh. Buku daras; Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif. 

Yogyakarta : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin 
UIN Sunankalijaga. 2004 

 
Suparlan. Agama; Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi. Jakarta : Rajawali. 

1995 
 
Sudirta, I Wayan. “Generasi Muda Hindu dan Tantangan Masa Depan”. dalam 

Putu Setia (ed), Cendikiawan Hindu Berbicara. Denpasar: Yayasan 
Darma Naradha. 1992 

 
Wach, Joachim. Ilmu perbandingan Agama. terj. Djam’annuri Jakarta : Rajawali 

Pers. 1998 
 
Wasim, Alef Theria. “Agama Hindu”. dalam Djam’annuri; (ed), Agama-agama di 

dunia. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press. 1998 
 
 



Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana peran anda dalam upacara-upacara keagamaan ? 

2. Bagaimana menurut anda remaja dalam pandangan Hindu? 

3. Dalam bentuk apakah Pembinaan umat Hindu di Indonesia? 

4. Aktivitas keagamaan apa saja yang anda jalankan? 

5. Apakah anda ikut berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan? 

6.  Bagaimana menurut anda hubungan kerukunan antar  umat beragama di lingkungan anda? 

7. Bagaimana respon masyarakat disekitar terhadap organisasi anda? 

8. Bagaimana menurut anda Konsep kerukunan dan perdamaian menurut Agama Hindu?  

9. Menurut anda permasalahan-permasalahan apa saja yang yang menonjol saat ini?  

10. Strategi apa yang anda gunakan di dalam paguyuban ini? 
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