
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Konseptualisasi 

Pengetahuan sain (scientific knowledge) harus berdasarkan logika (dalam arti 

rasional). Tafsir (2006:5-6) mengatakan bahwa pengetahuan sain ialah pengetahuan yang 

rasional dan didukung oleh bukti empiris. Berdasarkan pernyataan itulah, diperlukan suatu 

konsep yang digunakan untuk membatasi, mengarahkan, dan membantu peneliti dalam 

pengumpulan data supaya lebih fokus untuk menghindari salah pengertian dalam memahami 

konsep antara peneliti dan pembaca.  

Konsep dasar penelitian ini adalah untuk memahami proses tindakan sosial konversi 

agama yang dilakukan oleh beberapa anggota komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri 

Dharma yang dikategorikan ke dalam empat tindakan sosial konversi agama dan implikasi 

maknanya secara individual dan secara sosial setelah melakukan tindakan sosial konversi 

agama. Oleh karena itu, diperlukan penegasan konsep dan beberapa kata kunci (key word) 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Konsep Tindakan Sosial Dan Makna Tindakan 

 Tindakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang berhubungan dengan 

perilaku sebagai respon dari kepentingan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, 

tindakan selalu berkaitan dengan kepentingan.Tidak mungkin seseorang akan melakukan 

suatu tindakan jika Ia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) disebutkan ‘tindakan’ memiliki arti ‘sesuatu yang dilakukan’ atau 

‘perbuatan’. Bertindak berarti ‘berbuat sesuatu’ atau ‘melakukan sesuatu’. Sedang dalam 

perspektif sosiologi, tindakan dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh individu 

(kelompok) baik sebagai makhluk individual maupun kelompok dalam konteks kehidupan 



kemasyarakatan (sosial) dalam segala aspeknya, termasuk aspek keagamaan yang dikenal 

sebagai tindakan sosial. (http://kbbi.web.id/tindak). 

Mengenai tindakan sosial ini, Schutz mendevinisikan sebagai tindakan yang terkait 

dengan perilaku di saat orang merefleksikan dunia yang telah tereduksi, Ia akan segera 

menemukan bahwa dunia bukanlah bersifat pribadi, tetapi merupakan suatu dunia makna dan 

nilai yang diciptakan secara intersubyektivitas, karena tindakan juga mengandung makna di 

dalamnya yang terbawa dalam dunia sosial, di mana Weber menyebutnya dengan “a science 

concerning it self with the interpretative understanding of sosial action and threby with a 

causal axplanation of its course and consequence”. Hal ini sejalan dengan definisi Max 

Weber tentang sosiologi sebagai ilmu yang berusaha mempelajari tindakan sosial melalui 

pemahaman interpretatif sehingga diperoleh suatu penjelasan sebab akibat dari proses 

kejadian, karena di dalamnya juga terkandung makna subyektif suatu tindakan sosial.  Weber 

berpendapat bahwa semua tindakan manusia diarahkan oleh makna-makna. Untuk memahami 

dan menjelaskan tindakan, makna dan kepentingan yang ada dibalik tindakan tersebut harus 

digali dan diapresiasi secara rasional. Weber (1978) juga menegaskan: 

“Action is rationally chefly when we attain acompletely clear intellectual grasp of 
action elements in their intended contex of meaning. The highest degree of rational 
understanding is attainedin cases involving the meaning of logically or 
mathematically related proposition” 

 Weber menyatakan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seseorang sedang 

mencoba mencapai tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (means) yang 

dinilai tepat untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional 

merupakan metode pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang 

diperhitungkan lebih tepat.  

Namun demikian, sebenarnya memahami tindakan juga tidak bisa dilepaskan dari 

persoalan pemahaman terhadap etika dan moral karena tindakan juga berkaitan dengan 

norma. Salam (1997:4) menegaskan bahwa etika normatif menetapkan berbagai sikap pola 

http://kbbi.web.id/tindak


perilaku ideal yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan seharusnya diambil 

untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Oleh karena itu, etika normatif berbicara 

mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia untuk bertindak sebagaimana 

mestinya menurut norma-norma. Muin (2006:128) mengatakan bahwa kepribadian menunjuk 

pada pengaturan sikap-sikap seseorang untuk berpikir, berbuat, dan merasakan yang 

dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma. Keterkaitan antara nilai, norma, kepribadian, dan 

perilaku digambarkan dalam bagan di bawah ini: 

 

 

                        Tabel 1: Korelasi Antara Nilai Dan Norma, Kepribadian, Perilaku 

 Melihat bagan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nilai (norma) mempengaruhi 

perilaku, dan perilaku selanjutnya melahirkan kepribadian baik dalam kehidupan secara 

individual maupun secara sosial.  

Kemudian, secara moral, kualitas tindakan manusia ditentukan oleh beberapa faktor, 

antara lain: (1).Ketidaktahuan, seseorang bertindak  di atas hal  yang tidak dia ketahui., (2). 

Emosi dan nafsu, tindakan ini didominasi oleh kekuatan emosi dan nafsu, cenderung 

dikatakan mempunyai tidak mempunyai kualitas moral., (3). Ketakutan, tindakan ini terjadi 

karena syarat kebebasan dan kerelaan tidak terpenuhi di dalam melakukan tindakan., (4). 

Kekerasan, terjadi karena adanya ketidakbebasan dan ketidakrelaan di dalam melakukan 

tindakan., (5). Kebiasaan, dilakukan hanya karena sekedar mengulang dari tindakan yang 

sudah-sudah dan dilakukan dalam keadaan tidak sadar. (Montemayor,1994:18). 

Namun demikian, yang dimaksud dengan tindakan sosial dalam konteks penelitian ini 

adalah tindakan sosial konversi agama dari beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat 

Klenteng Tri Dharma yang beragama Budha, Konghucu, Taoisme berpindah ke agama 

Katolik/Kristen/Islam, kemudian ada yang kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma 

Nilai Dan 
Norma 

Kepribadian Perilaku 



dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme, dan ada yang tidak kembali lagi menjadi umat 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, khususnya yang pindah ke agama Islam. 

Dengan memahami konsep tindakan sosial konversi agama tersebut di atas, dapat 

digunakan untuk menjelaskan proses tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng 

Tri Dharma Kwan Sing Bio, yang diperinci dalam kategori tindakan  sosial konversi agama 

umat Klenteng Tri Dharma ke dalam tipologi tertentu dan maknanya secara individual 

maupun secara sosial setelah melakukan tindakan sosial konversi agama, sehingga peneliti 

nantinya dapat mencermati, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penelitiannya secara 

tepat dan utuh (verstehen). 

2. Konsep Konversi Agama 

Masalah agama adalah masalah keyakinan personal yang sulit dipahami mengapa 

orang berpindah dari satu agama ke agama lain. Dalam mencari kebenaran manusia tidak 

membatasi dirinya, walaupun kebenaran yang dicapai dengan usahanya sendiri tetap bersifat 

terbatas pada kemampuan akalnya. Maka, keberadaan orang menyakini suatu agama atau 

berpindah ke agama lain tidaklah bisa dijustifikasi sebagai perilaku salah atau benar dalam 

pandangan manusia (bukan pandangan Tuhan), karena Ia mempunyai alasan tersendiri yang 

tidak bisa dipahami oleh orang lain terlepas dari persoalan rasional atau tidak rasional Ia 

melakukannya, karena manusia dalam pengaruh sosial sering bersifat labil, dikenal sebagai 

makhluk yang tidak stabil jiwanya, logika, dan keinginan-keinginannya. Oleh karena itu, 

mereka terus mencari agama yang dianggapnya tepat bagi dirinya demi masa depan hidup 

diri dan keluarganya. Di sinilah kemudian fenomena konversi agama sering terjadi.  

Konversi berasal dari asal kata ’coversion’  yang berarti tobat, pindah, berubah dari 

suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (change from one state, or from one 

religius to another). Beberapa ciri terjadinya ’konversi’ dapat disebutkan sebagai berikut: (1). 

Adanya perubahan cara pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan 



yang dianutnya., (2). Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan sehingga 

perubahan bisa terjadi secara berproses atau mendadak., (3). Perubahan tersebut bukan hanya 

berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, akan tetapi juga 

termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri., (4). Selain itu juga, 

faktor yang menyebabkan perubahan adalah petunjuk dari yang Maha Kuasa.  

Max Heirich (1982:667), menyebutkan konversi agama (religious conversion) sebagai 

suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok, masuk atau berpindah ke suatu sistem 

kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Hendropuspito 

(1993:79) memberi arti lain, konversi dapat diberi arti sebagai suatu tindakan di mana 

seseorang atau kelompok mengadakan perubahan mendalam mengenai pengalaman dan 

tingkat keterlibatan dalam agamanya ke tingkat yang lebih tinggi. Arti yang kedua ini 

berbeda dengan arti yang pertama karena dalam arti yang kedua tidak didapati perpindahan 

atau pergantian agama. Orang tetap tinggal dalam agama yang telah dipeluknya. 

Perubahannya hanya terletak dalam kehendak hidup lebih sempurna daripada keadaan 

sebelumnya. Orang yang bersangkutan pindah dari satu mazab ke mazab lainnya atau dari 

perspektif satu ke perspektif lainnya dalam satu  agama tertentu. Fenomena ini misalnya, 

ditunjukkan oleh Geertz (1992:132) ketika mengamati rasionalisasi agama di Bali, dikatakan 

bahwa orang Bali tampaknya merasionalisasikan sistem religius mereka melalui proses 

‘peralihan batiniah’ (internal conversion) atau pada konteks penelitian Hamidi (2003) dikenal 

dengan berpindahnya orang-orang NU ke Muhammadiyah. 

Proses terjadinya konversi agama pada setiap orang akan berbeda-beda sesuai 

pengetahuan yang dimilikinya dan pengalaman serta pertumbuhan jiwanya (sebagai faktor 

internal), di samping juga karena pengaruh lingkungan, keluarga, kelompok, kemiskinan, 

ajakan dan sugesti, dan pengaruh hubungan tradisi agama (sebagai faktor eksternal). 

(Daradjat, 2005:56). 



Manusia dengan fitrahnya tak akan pernah puas dengan keyakinannya atau pencarian 

agamanya. Demikian pula kiranya yang terjadi dengan beberapa orang komunitas etnis 

Tionghoa melakukan konversi agama karena ’jiwa petualangannya’ untuk mencari 

kemantapan agamanya. Fenomena konversi agama akan mengalami dinamika baik pada 

zaman dahulu maupun sekarang, masih terjadi baik perorangan atau kelompok.  

Kebebasan beragama menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi 

berdasarkan agama, pelanggaran terhadap hak beragama atau paksaan yang akan 

mengganggu kebebasan seseorang mempunyai agama, juga kesadaran penuh bahwa 

agama diberikan untuk melayani para pengikut-pengikutnya. (Cahyu, 2012:7). Oleh karena 

itulah, hak beragama atau pilihan beragama diletakkan pada salah satu hak-hak dasar warga 

negara sesuai yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional berbangsa dan bernegara setelah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 

hukum di negara Republik Indonesia. Maka, realita yang terjadi saat ini warga negara 

kesatuan Republik Indonesia menganut berbagai macam agama, seperti Kristen, Islam, 

Hindu, Budha, Konghucu, Tao, dan sebagainya. Selain itu, juga berkembang berbagai 

keyakinan di luar agama yang kita kenal dengan sebutan animisme1 dan dinamisme2. 

Keberagaman agama di Indonesia menghasilkan suatu fenomena unik yaitu konversi 

agama dari agama satu ke agama  lainnya, misalnya pindah agama dari Kristen ke Hindu, 

Hindu ke Islam, dan Konghucu ke Katolik, Katolik ke Budha, dan seterusnya. Perpindahan 

agama ini bukanlah suatu  hal yang terjadi secara kebetulan, akan tetapi adalah suatu kejadian 

                                                
1Animisme= dari bahasa latin anima atau roh, suatu kepercayaan terhadap roh yang menempel pada benda-benda tertentu seperti pohon, 

batu, atau benda lainnya yang dipercaya dapat membantu manusia atau bahkan menganggunya. Realitas kepercayaan ini misalnya 
dapat ditemui pada orang-orang tertentu yang suka memberi sesajian pada pohon seperti beringin yang dianggap angker. 

2Dinamisme= pemujaan terhadap roh orang-orang yang telah meninggal yang menempati tempat-tempat tertentu. Roh tersebut dipercaya 
dapat membantu manusia. Roh nenek moyang misalnya, dipercaya dapat dimintai tolong untuk urusan mereka. Realitas ini 
misalnya, dapat ditemukan pada tempat-tempat tertentu seperti ‘pedanyangan’ yang selalu diberi sesaji agar ‘mbah danyang’ dapat 
membantu hajat mereka dalam memecahkan suatu permasalahan pelik yang menimpa mereka.  

 



yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan dipelajari (Daradjat, 

2005). 

Hendropuspito (1993:77-78) menyebutkan faktor penyebab terjadinya konversi 

agama, antara lain: 

1) Krisis individu. Manusia kerap mengalami krisis yang disebabkan oleh banyak hal seperti 

kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup, keretakan keluarga, perceraian, 

korban kekerasan atau  perasaan berdosa karena merasa telah melakukan perbuatan 

tercela, cenderung menimbulkan tekanan batin, sehingga mendorong untuk mencari nilai 

baru guna memperoleh pencerahan (batin). Konversi agama diharapkan mampu membawa 

perubahan dalam hidupnya. 

2) Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan konversi 

agama. Hal ini bisa ditnjukkan, misal dengan terjadinya gagal panen (paceklik) diirngi 

gelombang wabah penyakit menimbulkan belitan kemiskinan. Dan tidak jarang di sinilah 

awal terjadinya konversi agama karena pengaruh kuat miisonaris agama tertentu dengan 

strategi bantuan pangan untuk memulihkan ekonomi mereka.  

Dalam versi Daradjat (2005:15) dikemukakan faktor terjadinya konversi agama 

sebagai berikut: (1). Pertentangan batin (konflik jiwa) dan ketegangan perasaan. Orang-orang 

gelisah, di dalam dirinya bertarung berbagai persoalan, kadang-kadang Ia merasa tidak 

berdaya menghadapi persoalan atau problema, sehingga mudah mengalami konversi agama. 

Kemudian, ketegangan batin yang memukul jiwa, merasa tidak tenteram, gelisah bisa 

memicu terjadinya konversi agama. Dalam semua konversi agama, boleh dikatakan, latar 

belakang yang terpokok adalah konflik jiwa (pertentangan batin) dan ketegangan perasaan 

yang disebabkan oleh berbagai keadaan., (2). Pengaruh tradisi agama, di antara faktor-faktor 

penting dalam riwayat konversi adalah pengalaman-pengalaman yang mempengaruhinya 

sehingga terjadi konversi. Di antara pengaruh yang terpenting adalah pengalaman di waktu 



kecil, dekat dengan orang tua dalam suasana yang tenang dan aman damai akan teringat dan 

membayang-bayangi secara tidak sadar dalam dirinya, termasuk salah satu faktor penting 

yang memudahkan terjadinya konversi agama., (3). Ajakan/seruan dan sugesti, bahwa di 

antara peristiwa konversi agama terjadi karena pengaruh sugesti dan bujukan dari luar. 

Orang-orang yang gelisah, sedang mengalami kegoncangan batin, akan sangat mudah 

menerima sugesti atau bujukan-bujukan, karena orang-orang yang sedang gelisah atau 

goncangan jiwanya ingin segera terlepas dari penderitaannya, baik penderitaan yang 

disebabkan oleh keadaan ekonomi, sosial, rumah tangga, pribadi atau moral., (4). Faktor 

emosi, orang-orang yang emosional (lebih sensitif atau banyak dikuasai oleh emosinya), 

mudah terkena sugesti apabila Ia sedang mengalami kegelisahan. Kendati pun faktor  emosi, 

secara lahir tampaknya tidak terlalu banyak pengaruhnya, namun dapat dibuktikan bahwa, 

emosi adalah salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya konversi agama., (5). 

Kemauan, dimaksudkan adalah kemauan seseorang untuk memeluk kepercayaan yang lain. 

Dengan demikian dapat digarisbawahi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

proses konversi agama sebagai berikut: (1). Kekuatan sosiologis di mana dalam konteks ini 

berkaitan dengan keadaan batin seseorang, memainkan peranan atas proses terjadinya 

konversi., (2). Kekuatan kebudayaan, terutama tradisi leluhur juga bisa memegang peranan 

penting secara psikologis atas terjadinya konversi agama., (3). Kekuatan ketuhanan atau 

kebenaran agama, dalam hal ini hidayah juga tidak kalah pentingnya dalam memunculkan 

terjadinya konversi agama. Hal ini telah tersurat dan tersirat dalam  QS. Al-Qashas:56  yang 

artinya:“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 

kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikendakiNya, dan Allah lebih 

mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”. Juga QS. Al An’am:125 yang 

artinya:“Barang siapa dikehendaki Allah diberi petunjuk, niscaya dilapangkan dadanya 

untuk menerima petunjuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah 



kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah Ia sedang 

mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak 

beriman”, menunjukkan bahwa konversi agama terjadi karena kehendak Tuhan (Allah). 

Bagaimanapun usaha orang mempengaruhi seseorang untuk mengikuti suatu keyakinan, 

tanpa ada kehendak dari Allah swt. pasti tidak akan terjadi. Namun ditegskan. sesungguhnya 

agama yang benar adalah yang tepat memilih Tuhannya, tidak keliru pilih yang bukan Tuhan 

dianggap Tuhan. Kebenaran agama yang dimaksud tidak karena paksaan, bujukan dari orang 

lain, akan tetapi melalui kesadaran dan keinsyafan, antara lain melalui: dialog-dialog, 

ceramah, mempelajari literatur, buku-buku, dan media lain.  

Dengan memahami konsep konversi agama tersebut di atas, diharapkan dapat 

dipahami tindakan sosial konversi agama beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat 

Klenteng Tri Dharma. Dalam konteks penelitian ini, konversi agama yang dimaksud adalah 

berpindahnya  beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang 

beragama Budha, Konghucu, Taoisme berpindah ke agama Katolik/Kristen/Islam, kemudian 

ada yang kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Budha, 

Konghucu, Taoisme, dan ada yang tidak kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio, khususnya bagi yang pindah ke agama Islam. 

3. Konsep Fenomenologi 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phainoai, berarti ‘menampak’, dan 

phainomenon ‘yang menampak’. Istilah fenomenologi apabila dilihat lebih lanjut, berasal dari 

kata ‘phenomenon’ berarti ‘realitas yang tampak’, dan logos yang berarti ‘ilmu’. 

Fenomenologi berarti ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang 

tampak. Kuswarno (2009:2) menegaskan fenomenologi dipakai untuk mencari pemahaman 

bagaimana manusia mengkostruksikan makna (konsep) dalam kerangka intersubyektivitas 

(pemahaman mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).  



Konsep fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Schutz untuk 

menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan 

dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatiannya pada cara orang memahami kesadaran 

orang lain, akan tetapi Ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang 

digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif, 

maksudnya adalah pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. (Ritzer, dkk, 2007:94). 

Pendekatan fenomenologi ini memiliki implikasi tidak hanya untuk orang yang kita pelajari, 

tetapi juga untuk diri kita sendiri yang mempelajari orang lain. (Ajiboye, 2012). Instrumen 

yang dijadikan alat penyelidikan oleh Schutz adalah dengan memeriksa kehidupan batiniah 

individu yang direfleksikan dalam perilaku sehari-harinya. Subyek yang berbeda akan 

memiliki pengalaman berbeda walaupun terkadang substansinya sama dan memahami gejala 

yang sama dengan pandangan berbeda. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan 

atau  melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain, apabila kita ingin 

menganalisis unsur-unsur kesadaran yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan 

dengan proyeksi dirinya. Jadi kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek 

yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan 

tertentu yang mereka usahakan demi mengejar tercapainya sebuah orientasi yang telah 

diputuskannya. (Campbel, 1994:233-237). 

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa teori fenomenologi Alfred Schutz 

dipakai untuk memahami makna peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang dalam situasi-

situasi tertentu. Fokusnya pada fenomena-fenomena yang melingkupi subyek melalui sisi 

subyektif dari perilaku manusia. Pemahaman diri merupakan kata kunci dari konteks 

fenomenologi. Oleh karena itu, dalam fenomena tindakan sosial konversi agama, peneliti 

memahami sisi subyektif perilaku konversi untuk menemukan esensi tindakan yang 

dilakukannya. Fenomenologi juga dipakai sebagai alat analisis bagaimana memahami 



manusia, mengkonstruksi makna (konsep) penting dalam kerangka intersubyektivitas. 

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman 

pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri 

sendiri, karena Ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi 

(Schutz) merupakan pemikiran fenomenologi yang berkaitan langsung dengan manusia pada 

tingkat kolektif yaitu kehidupan masyarakat riil (fenomenologi sosial). Perspektif inilah yang 

kemudian digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada  tindakan sosial konversi 

agama yang terdapat pada lapangan subyek penelitian  yang relatif sarat dengan tindakan 

sosial.  

4. Konsep Klenteng Bagi Umat Klenteng Tri Dharma 

Klenteng merupakan bangunan tempat sembahyangan memuja dewa yang diyakini 

tuahnya bagi umat Klenteng dapat memberikan keberkatan kehidupan, tempat melakukan 

upacara keagamaan, tempat mempelajari filosofi ajaran luhur Tri Dharma. Di dalam Klenteng 

terdapat tiga agama tradisi Tionghoa yaitu Budha, Konghucu, Tao di bawah naungan Tri 

Dharma. (Wawancara informan, Go Tjong Sing,  pra survei 22 Januari 2016).  

Klenteng menjadi pusat kegiatan organisasi masyarakat Tionghoa. Menurut Rahayu 

(2005:13-16) organisasi itu antara lain ada perkumpulan barongsai, terdiri para remaja etnis 

Tionghoa yang ahli memainkan seni barongsai, dan lain-lain. 

Sesungguhnya, fenomena Klenteng bukanlah hal baru. Keberadaan Klenteng telah 

ada dan menyatu dengan warga masyarakat sekelilingnya berjalan hampir ratusan tahun 

lamanya di Indonesia. Bahkan di antaranya ada yang berusia seribu tahun. Pada sekitar abad 

sebelum Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-13, Klenteng telah berada lebih dahulu di 

Indonesia. Hal ini bisa ditelusuri dari bukti sejarah pada Klenteng-Klenteng kuno yang ada di 

Indonesia. Pada waktu itu banyak dari orang-orang Tiongkok meninggalkan tanah 

kelahirannya untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik dari negeri asalnya. Mereka 



berlayar membelah samudera menuju belahan dunia salah satunya adalah Indonesia yang kala 

itu dikenal dengan nama ’Nusantara’. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya untuk 

mengadu nasib merantau ke belahan bumi sembari memegang teguh adat (tradisi) dari para 

leluhurnya dan membuat altar pribadi sebagai simbol kecintaannya kepada para leluhur 

(nenek moyang)-nya yang dianggap sebagai pembimbing  (pemberi petunjuk)  ke jalan yang 

terang di perantauan yang tak menentu rimbanya. Mereka memiliki dewa pujaan yang dengan 

keyakinan itu mereka menemukan pencerahan dan semangat dalam kehidupannya. Dengan 

berjalannya waktu, altar-altar yang dimiliki untuk bersemayamnya para dewa, dengan 

kesepakatan bersama ditempatkan dalam satu tempat supaya dapat memudahkan 

sembahyangan bersama yang kemudian menjelma menjadi Klenteng, sebagaimana yang 

dikenal masyarakat luas sekarang ini.  

Di masa Orde Baru rezim kekuasaan Soeharto berkuasa, Klenteng merupakan tempat 

berteduh bagi tiga umat yang dikenal dengan nama Tri Dharma atau Tempat Ibadah Tri 

Dharma (TITD) yang di dalamnya terdiri umat Budha, umat Konghucu, umat Tao. Semangat 

anti Tionghoa pada masa itu mengharuskan semua bentuk kebudayaan Tionghoa tidak boleh 

dipertunjukkan kepada masyarakat umum, bahkan nama pun harus diganti dengan nama 

Indonesia. Sehingga umat Klenteng Tri Dharma mulai merasa resah, tidak  nyaman berada di 

dalam lingkungan Klenteng. Moment itulah yang kemudian menjadi titik awal mereka keluar 

dari Klenteng karena merasa tidak nyaman lagi berada di Klenteng, dan kemudian 

mengambil keputusan untuk melakukan konversi agama. Agama baru yang mereka pilih 

antara lain Katolik, Kristen, dan beberapa di antara mereka memeluk agama Islam. 

Istilah ’Klenteng’ berasal dari kebiasaan dan karakteristik orang Indonesia yang sering 

memberikan nama pada benda atau makhluk hidup berdasarkan bunyi-bunyian yang 

ditimbulkan, karena ketika jaman dulu untuk memulai upacara keagamaan di Klenteng sering 

digunakan ’genta’ yang dipukul kemudian menimbulkan bunyi ’theng..theng..theng....’ atau 
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’klinthing’. Bunyi-bunyian seperti itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk memberi 

nama tempat tersebut, menjadi nama ’Klenteng’. Versi lain, mengatakan bahwa nama 

’Klenteng’ berasal dari penamaan ’klentheng’ (isi dari buah kapuk randu), di mana jaman 

dulu untuk memulai acara ritual sembahyangan di Klenteng dengan menggunakan perapian 

yang bahan bakunya berasal dari ’klentheng’, isi dari pohon kapuk randu. Dari sinilah nama 

’Klenteng’ itu muncul sehingga menjadi sebutan seperti sekarang yakni ’Klenteng’. 

(Wawancara dengan informan, Go Tjong Sing,  pra survei 22 Januari 2016). 

Terlepas dari asal-usul nama Klenteng, di dalam Klenteng terdapat ‘sembahyangan’. 

Sembahyangan adalah prosesi peribadatan yang dilakukan dengan media tertentu (joshua) 

dengan meminta petunjuk (pertolongan) kepada dewa atas segala persoalan yang membelit 

mereka, agar dewa mau memberinya  petunjuk (solusi) dan pertolongannya, agar  mereka 

dapat keluar dari persoalan yang tak mampu mereka pikul (selesaikan). Jadi orang-orang 

yang datang ke Klenteng, terutama umat Klenteng Tri Dharma, mereka diantaranya memiliki 

masalah-masalah berat di dalam kehidupannya sehari-hari yang tak mampu mereka 

selesaikan secara nalar (rasional), kemudian mereka melakukan sembahyangan dengan 

harapan Kong Co (dewa) menurunkan kemurahan petunjuknya, agar mereka dapat keluar dari 

persoalan pelik yang mereka hadapi. Jadi, proses sembahyangan yang dilakukan umat 

Klenteng Tri Dharma seringkali berkaitan dengan persoalan kehidupan yang mereka alami 

dan tak mampu lagi mereka pikul beban persoalan itu.  

Dengan memahami konsep Klenteng bagi umat Klenteng Tri Dharma  tersebut di atas 

diharapkan dalam penelitian ini tidak mengalami kesalahan persepsi untuk memahami 

Klenteng, agar dapat secara optimal menganalisis dan menginterpretasikan data-data di 

lapangan subyek penelitian secara utuh (verstehen). 

5. Konsep Budaya Dan Tradisi Tionghoa (Cina) 



Konsep budaya dan tradisi tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena tradisi 

merupakan bagian dari kebudayaan. Pengertian kebudayaan sendiri, merujuk pada beberapa 

ahli pemikir sosial, seperti Iris Varner Dan Linda Beamer (dalam Inter Cultural 

Communication in The Global Workplace) diartikan sebagai pandangan yang koheren tentang 

sesuatu yang dipelajari, dibagi, atau diperlukan oleh sekelompok orang. Pandangan itu berisi 

apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka 

yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau 

yang berkaitan dengan orang lain (dikutip dari Nurhayati Ismail, 2011). Larry A. Samovar 

Dan Richard E. Porter, mengungkapkan kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari 

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarkhi, agama, peranan, dan 

konsep yang luas mengenai makna kehidupan. Menurut Levo Henriksson (1994) kebudayaan 

meliputi semua aspek kehidupan kita setiap hari, terutama pandangan hidup, apapun 

bentuknya, baik itu mitos maupun sistem nilai dalam masyarakat. (Liliweri, 2002:7) 

Dalam bahasa sosiologi, kebudayaan dapat diartikan sebagai perilaku yang telah 

tertanam, Ia merupakan totalitas dari sesuatu yang dipelajari manusia, akumulasi dari 

pengalaman melalui pembelajaran sosial (social learning) yang dipelajari oleh sekelompok 

orang yang secara umum menerangkan sebuah tradisi kehidupan yang diwariskan sebuah 

generasi kepada generasi lain. Clifford Geertz (dalam Liliweri, 2002:46) berasumsi bahwa 

kebudayaan sebagai cermin bagi manusia (mirror for man) sehingga Ia menganjurkan 

interpretasi terhadap makna budaya bahwa kebudayaan merupakan: (1). Keseluruhan 

pandangan hidup dari manusia., (2). Sebuah warisan sosial yang dimiliki oleh individu dari 

kelompoknya., (3). Cara berpikir, perasaan, dan mempercayai., (4). Abstraksi dari perilaku., 

(5). Sebuah mekanisme bagi pengaturan regulasi atas perilaku., (6). Peta perilaku, matriks 

perilaku, dan saringan perilaku. 



Dalam pendekatan deskriptif, dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan 

kompleks yang di dalamnya terdapat pengetahuan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan 

setiap kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai anggota suatu 

masyarakat. Oleh karena itu, cara termudah untuk menjelaskan kebudayaan adalah dengan  

mendeskripsikan rincian pengetahuan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan setiap 

kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari kebudayaan 

tertentu. Pendekatan sosial bawaan juga menyampaikan bahwa  kebudayaan diyakini sebagai 

warisan dari orang dewasa kepada anak-anak. Manusia tidak dilahirkan dengan kebudayaan, 

tapi kebudayaan itu dipelajari oleh manusia sepanjang kehidupannya. Proses belajar itu 

merupakan salah satu bentuk ’bawaan sosial’(social heredity) yang dimiliki manusia sejak Ia 

dilahirkan. Jadi, jika kita ingin mempelajari kebudayaan maka salah satu cara adalah 

mempelajari bawaan sosial dari sekelompok orang dalam kebudayaan itu. Pendekatan 

perseptual mengemukakan bahwa kebudayaan dibentuk oleh perilaku manusia, dan perilaku 

itu merupakan  hasil persepsi manusia terhadap dunia. Perilaku tersebut merupakan perilaku 

terpola karena tampilannya berulang-ulang secara konsisten, sehingga diterima sebagai pola-

pola budaya. Cara terbaik untuk mempelajari kebudayaan adalah meneliti persepsi suatu 

kelompok masyarakat dan persepsi itu dengan mudah dapat diamati melalui perilaku-perilaku 

manusia setiap hari, sebagai wujud nyata dari persepsi mereka. (Liliweri, 2002:11) 

Unsur-unsur pokok kebudayaan disebutkan oleh Soekanto (2000:191-194) sebagai  

cultural universals merujuk pada Antropolog C. Kluckhon dalam sebuah karyanya berjudul 

’Universal Categories of Culture’ menguraikan tujuh unsur kebudayaan yang dianggap 

sebagai cultural universals, meliputi: (1). Peralatan dan perlengkapan hidup manusia 

(pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan  

sebagainya., (2). Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, 

sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya)., (3).  Sistem kemasyarakatan (sistem 



kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)., (4). Bahasa (lisan 

maupun tertulis)., (5). Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya)., (6). 

Sistem pengetahuan., (7). Religi (sistem kepercayaan). Soekanto (2000:208) juga 

menjelaskan inti kebudayaan sebagai sistem nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi abstrak 

tentang apa yang dianggap baik (harus selalu dianut) dan apa yang dianggap buruk (harus 

dihindari). Dengan demikian, dikenal pembedaan antara nilai-nilai positif dan nilai-nilai 

negatif. Sistem nilai bersifat sangat abstrak, maka perlu diketengahkan beberapa indikator 

nilai-nilai, seperti: (1). Konsepsi mengenai hakikat hidup., (2). Konsepsi mengenai hakikat 

lingkungan alam., (5). Konsep mengenai hakikat lingkungan sosial.  

Sistem nilai itulah yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan (folkways) yang melekat 

dalam individu (kelompok) masyarakat. Kebiasaan (folkways) mempunyai kekuatan 

mengikat lebih besar daripada cara. Kekuatan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang 

dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan 

tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua. 

Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan 

terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat.  

Menurut Mac Iver dan Page (dalam Soekanto, 2000:219-230) kebiasaan merupakan 

perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Kebiasaan sebagai mores atau tata 

kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang 

dilaksanakan  sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat 

terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan, di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan 

di lain pihak melarangnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota 

masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatan dengan tata kelakuan  atau ’mores’ tersebut. 

Tata kelakuan sangat penting karena: (1). Memberikan batas-batas perilaku individu., (2).  

Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya., (3). Menjaga solidaritas antar anggota 



masyarakatnya, karena setiap kelakuan menjaga keutuhan dan  kerjasama antara anggota-

anggota masyarakat tersebut. 

Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan menderita sanksi keras yang 

kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Contoh: melarang terjadinya perceraian 

antara suami istri yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung. Perkawinan dinilai 

sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus bila salah satu 

meninggal dunia (cerai mati). Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya yang 

bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh sukunya. 

Untuk menghilangkan kecemasan tersebut diperlukan suatu upacara adat khusus yang 

membutuhkan biaya besar sekali. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut 

dikeluarkan dari masyarakat, juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan 

semula. Contoh-contoh lain banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari terutama yang 

masih memegang teguh adat-istiadat. Oleh karena itu, adat istiadat tidak  bisa dipandang 

remeh, karena Ia mendasari perilaku kehidupan masyarakat. Demikian juga kiranya dalam 

konteks adat-istiadat yang terdapat di kalangan ’etnis’ Tionghoa (Cina), mereka juga sangat 

kuat memegang teguh adat-istiadatnya. Bahkan nenek moyangnya (leluhurnya) semasa hidup 

selalu berpesan kepada anak keturunannya agar memegang teguh adat-istiadat para 

leluhurnya sebagai wujud penghormatan (pemulyaan) terhadap para leluhur, mendapatkan 

keberkahan hidup, dan dapat terhindar dari ’karma’ (kualat) atau malapetaka dalam menjalani 

kehidupannya mendatang.  

Tentang ‘etnis’ sendiri, disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  

diartikan sebagai ‘kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai 

arti kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya’. Narrol 

(1965:15) memberikan indikator etnis meliputi: (1). Secara biologis berkembang biak dan 

bertahan., (2). Mempunyai nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam 



suatu bentuk budaya, (3). Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri., (4). 

Menentukan ciri kelompoknya dan dapat dibedakan dari kelompok (populasi) lain. Barth 

(1998:9) menegaskan kriteria etnis yang di dalamnya terdapat: kesamaan ras, agama, asal-

usul bangsa maupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai 

budayanya. Barker (2004:201) memberikan definisi etnis sebagai sebuah konsep budaya yang 

terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktek budaya. Terbentuknya 

etnis atau suku bangsa bersandar pada penanda budaya yang dimiliki secara bersama, 

kemudian berkembang dalam konteks historis, sosial dan politis tertentu, di samping 

didasarkan pada nenek moyang mitologis yang sama. Dengan demikian, etnis Tionghoa 

adalah kelompok sosial dalam sistem sosial yang terpusat pada kesamaan keturunan, norma, 

nilai, kepercayaan, simbol, dan praktek budaya yang berasal dari Cina yang telah lama 

terintegrasi ke dalam bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. 

Penyebutan bagi ‘etnis’ Tionghoa  dengan istilah Cina berawal dari tradisi penyebutan  

yang ditujukan kepada Dinasti yang berkuasa. Pada masa itu, ketika Dinasti Tang berkuasa, 

mereka akan menyebut diri mereka orang Tang (Tang-Jin). Ketika Dinasti Han berkuasa, 

mereka akan menyebut diri mereka orang Han (Han Jin). Demikian pula ketika bangsa Chin 

berkuasa, mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa Chin (Chin Jin). Dalam dialek 

Hokkian, ucapan Chin seringkali ada ujungnya, dan biasanya diucapkan dengan akhiran ‘a’ 

atau ‘ah’, yang oleh orang-orang Tionghoa kemudian dilafalkan menjadi ‘Chin-ah’ dan 

akhirnya lama-lama menjadi kata ‘China’ (Marcus, 2009:viii-xvi). Sedangkan kata 

‘Tionghwa’ sebenarnya adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang keturunan Cina di 

Indonesia, berasal dari kata ‘Zhonghua’ dalam bahasa Mandarin. Kata ‘Zhonghua’ sendiri 

berasal dari kata ‘Zhongguo’, sebagai penyebutan untuk kekaisaran Dinasti Zhou. Pada masa 

itu, Dinasti Zhou merasa sebagai pusat kebudayaan, dibandingkan dengan daerah 

sekelilingnya. Kadang istilah ‘Zhongguo’ dipakai juga untuk menamai ibu kota pusat 



kekaisaran yang membedakannya dengan penamaan kota di bawah kekuasaan pangeran yang 

berinduk pada Kaisar. Kemudian, istilah ‘Zhongguo’ dipakai singkatan penamaan dari 

Republik yang didirikan Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911, yakni ‘Zhonghua Minguo’. Dr. 

Sun Yat Sen  memproklamirkan berdirinya Republik setelah menumbangkan Kekaisaran 

Manchu (Ching)  Da  Qing  Di Guo. Negara baru tersebut kemudian diberi nama Chung Hwa 

Ming Guo (Zhonghua Minguo) yang memiliki arti harfiah Negara Rakyat Chung Hwa atau 

Republik Chung Hwa, yang disingkat menjadi menjadi Chung Guo dalam dialek Hokkian. 

Sedangkan warga masyarakatnya disebut Chunghwa atau dalam dialek Hokkian dilafalkan 

sebagai Tionghoa. Sebutan Chungguo dan Chunghwa menjadi popular pada revolusi 

perubahan dari kekaisaran menjadi negara demokrasi yang memberikan sebuah harapan baru 

akan adanya perbaikan kepada masyarakatnya (http://web.budaya-Tionghoa).  

Dalam pandangan budaya dan tradisi Tionghoa (Cina), peradaban modern orang-

orang Tionghoa (Cina) didasarkan pada tata nilai yang paling kentara meterialistis dalam 

sejarah umat manusia. Kalau mereka melihat kue di langit, mereka segera memperhitungkan 

bagaimana menurunkannya ke meja makan. Orang Tionghoa (Cina) tidak menanyakan dari 

mana sesuatu, yang penting baginya adalah pemecahan masalah sehari-hari agar mereka 

dapat bahagia. Kehidupan orang Tionghoa selalu diarahkan pada beberapa tujuan penting. 

Tujuannya adalah mempunyai ’anak’ untuk diteruskannya keturunan sebagai identitas diri. 

Dasar nilai kehidupan inilah yang melahirkan kenapa orang Tionghoa selalu mempunyai 

anak banyak dan sangat menghormati para leluhurnya, bahkan dipuja-pujanya setelah mati, 

karena mereka menganggap bahwa Tuhan sejatinya adalah orang tua. Mereka sangat 

menghargai, menghormati, dan memulyakan  leluhurnya, cenderung memujanya, bahkan 

sampai dianggap Tuhan (istilah Jawa: Wong tuwo loro iku Pengeran Katon). Jika kita sering 

ke mall lalu banyak menemukan kakek/nenek tua yang sudah tak berambut termakan usia 

disuapi makanan oleh anaknya, itu karena mereka menganggap ’orang tua adalah hoki, bisa 

http://web.budaya-tionghoa/


mengundang hadirnya rejeki, dengan berbakti kepada orang tua memudahkan rejeki kita 

datang’, sering kita temukan pada orang-orang Tionghoa. Etnis Tionghoa memiliki 

keyakinan yang sangat kuat bahwa para leluhur bisa mendatangkan keberkahan hidup. Lebih 

dari itu, dapat memberi petunjuk, bimbingan, perlindungan dan keselamatan bagi anak-

anaknya. Keselamatan inilah yang menjadi tujuan secara eksplisit baik secara lahir maupun 

batin, sehingga mereka begitu kuatnya memulyakan para leluhurnya, sehingga setiap rumah 

orang Tionghoa hampir bisa dipastikan selalu terdapat ruangan khusus untuk sembahyangan 

kepada arwah leluhurnya yang telah meninggal dunia biasa disebut dengan ’altar 

sembahyangan’. Dasar kehidupan moral religi inilah yang mengantarkan semangat  dalam 

kehidupan keagamaan mereka (Maula, dkk, 2001:47). Makanya jangan heran kalau kemudian 

relatif banyak orang-orang Tionghoa terbiasa melakukan petualangan beragama alias 

berpindah-pindah agama untuk mencoba, mengenal, memahami, dan merasakan berbagai 

agama. Hal itu menunjukkan jiwa petualangannya terbawa juga dalam sikap beragamanya 

demi memperoleh pencerahan di dalam kehidupannya sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini, 

tentu agama yang dipeluk orang-orang Tionghoa (Cina) adalah Budha, Konghucu, Tao 

sebagai agama mereka. Sebenarnya, Budha, Konghucu, Tao telah menjadi agama tradisi 

nenek moyang  (leluhur) mereka sejak dahulu. Budha adalah ajaran yang dibawa oleh 

Shidarta Budha Gautama. Agama yang terakhir ini memiliki sekte yang dikenal dengan sekte 

matrea atau matresia di Klenteng, suatu sekte yang menyembah patung para dewa di 

Klenteng. Kemudian, Konghucu, Ia sendiri sebenarnya bukanlah sebuah agama, tetapi lebih 

kepada ajaran filosofi keluhuran mengenai kehidupan atau lebih terlihat sebagai jalan hidup  

(way of life)-nya orang Tionghoa (Cina) yang dibuat oleh Konfucius. Baru di era Presiden 

Abdurrahaman Wahid, Konghucu diakui sebagai agama resmi dengan kitab sucinya bernama 

‘Sussi’. Adapun mengenai Taoisme adalah ajaran keluhuran (way of life) yang dibuat oleh 



Laotse dianggap sebagai agama. Baik Budha, Konghucu, maupun Tao menjadi tiga unsur 

agama di Klenteng yang dikenal dengan ‘Tri Dharma’. 

Budaya dan tradisi Tionghoa (Cina) adalah budaya yang telah mentradisi dalam 

perilaku kehidupan sehari-hari orang-orang Tionghoa (Cina) yang dibangun atas dasar nilai, 

norma, dan aturan yang telah disepakati bersama oleh etnis Tionghoa (Cina) sebagai jalan 

hidup atau perangkat hidup seluruh aspek kehidupannya. Salah satu ciri budaya dan tradisi 

khas Tionghoa (Cina) antara lain kecenderungan sifat dasar ‘petualang’ mewarisi karakter 

nenek moyangnya yang suka berpetualang (berkelana) ke berbagai belahan dunia. Bukti 

tersebut dapat dilihat dalam ‘Sejarah Tionghoa di Indonesia’, yang menguraikan petualangan 

orang-orang Tionghoa (Cina) ke berbagai belahan dunia, juga sistem kepercayaan ’religi’ 

orang-orang Tionghoa yang menganut tiga ajaran terdiri atas Budha, Konghucu, dan Tao. 

Mereka mempunyai tempat ibadah yang disebut Klenteng. Klenteng adalah sebuah rumah 

ibadah kehadiran Tuhan yang maha Esa, serta tempat kebaktian atau penghormatan kepada 

para Nabi dan para orang suci dengan memakai tata upacara sembahyangan menggunakan 

landasan ritual bercorak khas ajaran Konghucu. Namun demikian, di Klenteng juga 

disediakan ruang sembahyangan bagi yang menganut ajaran Budha dan Tao. Ciri khas 

budaya dan tradisi etnis Tionghoa (Cina) lainnya, disebutkan Susilo (2008:135) mengatakan 

bahwa karakter orang-orang Tionghoa (Cina)  adalah fleksibel, mudah berubah, dan 

menyesuaikan dengan keadaan apapun. Mereka akan dapat hidup dan mencari makan di 

mana pun mereka berada. Inilah salah satu kepandaian orang Tionghoa (Cina). Orang 

Tionghoa (Cina) bisa berdagang di mana saja termasuk di kawasan yang paling tidak 

produktif sekalipun, sebagaimana terkenal dengan ungkapan ‘Orang Tionghoa (Cina) bisa 

berdagang di kampung Melayu, tetapi orang Melayu belum tentu bisa berdagang di kawasan 

orang Tionghoa (Cina)’. Orang-orang Tionghoa (Cina) mudah berkembang di mana saja. Hal 

itu disebabkan totalitas mereka yang selalu menginginkan perubahan secara total. Maka 



hijrah adalah sebuah keharusan, hijrah bukan saja secara fisik melainkan juga secara mental, 

jiwa, sebagai kehendak kuat untuk mencari kesuksesan (secara materi).  Budaya dan tradisi 

yang paling kentara misalnya, seperti setiap pagi menyapa para leluhurnya, Tuhannya, 

dewanya, melalui pembakaran ’joshua’ 3  mengawali kehidupannya dengan meminta doa 

(berkah) dari Tuhan, dewa, atau leluhurnya. Biasanya orang-orang Tionghoa (Cina) 

mengekspresikan hubungan dengan arwah para leluhurnya, Tuhannya, atau dewa-dewanya 

dengan menyuguhkan (menyajikan) makanan (buah) yang manis-manis atau madu termasuk 

mengoleskan pada bibir dewa tersebut (yang disembahyangi) sebagai rasa syukur. Beberapa 

budaya dan tradisi Tionghoa (Cina) lainnya, misalnya: (1). Budaya minum teh yang mirip 

dengan upacara minum  teh di Jepang., (2). Memasang gambar dewa penjaga pintu berupa 

dua orang jenderal yang diutus oleh Kaisar Li Shimin  agar arwah raja naga yang berniat 

membunuh Kaisar tidak berani masuk., (3). Perayaan Imlek  adalah perayaan masuknya 

tahun baru dengan pedoman bulan. Pada saat imlek, orang Tionghoa biasanya melaksanakan 

tradisi pulang kampung sama seperti Muslim Indonesia saat Idul Fitri. Pada saat itu, mereka 

makan kue bulan, bagi-bagi angpao (amplop merah yang berisi uang untuk dibagikan ke 

sanak saudara, handai taulan), membunyikan petasan, atraksi  barongsai, liong, dan 

menyalakan lentera., (4). Memakan yuan xiao yaitu berupa nasi yang lengket diberi isi  

tepung kacang, bijan, daging ikan, dan lainnya. Yuan  xiao  dipadatkan diremas-remas lalu 

dibungkus daun bambu, sehingga menghasilkan kue nasi lengket yang hampir bulat dan dapat 

dimakan dengan lezat. Memakan yuan xio ini merupakan simbol kekuatan dan persatuan., 

(5). Pakaian adat doudu disebut juga baju doudu, lalu sepatu yang disebut dengan sepatu 

harimau, dan pakaian khas yang dipakai oleh wanita Tionghoa  disebut dengan Cheongsam. 

Dan masih banyak lagi budaya dan tradisi Tionghoa (Cina) lainnya, termasuk dalam konteks 

agama dan kepercayaan misalnya, masyarakat Tionghoa yang plural ini dipengaruhi tiga 

                                                
3 Joshua= semacam lidi relatif panjang berwarna merah yang bau wanginya sangat khas. 

 



ajaran agama yaitu Budha, Konghucu, Tao. Dalam prakteknya, ritual ketiga agama tersebut 

sering dilakukan bersamaan di Klenteng. Di Indonesia, gabungan ketiga agama tersebut biasa 

dikenal dengan nama Tri Dharma, dengan tempat ibadahnya yang disebut dengan Klenteng. 

Lalu budaya dan tradisi dalam konteks strategi peperangan, misalnya, dikenal ‘36 strategi 

peperangan Cina’ yang disusun oleh Sun Tzu. Seni Perang Sun Tzu merupakan sebuah buku 

tentang taktik dan strategi peperangan untuk mengalahkan musuh. Srategi ini dianggap 

penting, karena peperangan tanpa strategi sama dengan bunuh diri. Ada kepercayaan, 

“Siapapun yang mampu mengukur kekuatan musuhnya dan kemampuan dirinya, pasti akan 

memenangkan peperangan. Dan siapa yang mampu mengenali kemampuan lawannya dan 

tidak mampu mengenali dirinya, dia akan mudah terkalahkan. Siapapun yang tidak 

mengenali kemampuan musuhnya dan kemampuan dirinya akan selalu terkalahkan dalam 

setiap peperangan”. Beberapa Jenderal Tiongkok (Cina) menggunakan ‘36 strategi 

peperangan Cina’ ini. Buku seni berperang ini ditulis kira-kira 2500 tahun lampau oleh 

seorang bernama Sun Tzu. (https://xendro.wordpress.com/2008/08/22/sun-tzu/). 

Sun Tzu adalah seorang filsuf Tiongkok yang hidup sekitar abad ke- 5 sebelum 

Masehi. Dalam bukunya ‘Sun Zi Bingfa’ (Seni Perang Sun Tzu) memberi petunjuk tentang 

kelihaian mengatasi permasalahan kehidupan, atau dengan kata lain,‘Sun Zi Bingfa’ (seni 

perang Sun Tzu) berisikan tentang strategi meraih kemenangan di dalam peperangan, berisi 

antara lain strategi pendekatan, strategi berhadapan dengan musuh, dan strategi 

membingungkan,  strategi penyerangan untuk mengalahkan musuh. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/36_Strategi). 

Dengan kehebatan strategi Sun Tzu itulah orang-orang Tionghoa (Cina) memainkan 

peranannya secara optimal, khususnya di masa damai digunakan dalam strategi ‘bisnis’ atau 

perdagangan, dan lain-lain, sebagaimana dulu juga pernah dilakukan oleh para penguasa di 

https://xendro.wordpress.com/2008/08/22/sun-tzu/
https://id.wikipedia.org/wiki/36_Strategi


negara Cina di medan ekonomi dan semua pembuat kebijakan di negeri Tirai Bambu tersebut. 

(https://edisugianto.wordpress.com/2010/06/12/36-strategi-sun-tzu) 

Dengan kehebatan Sun Tzu sebagai salah satu budaya dan tradisi yang dipedomani 

orang-orang Tionghoa (Cina), maka relevansi strategi Sun Tzu dengan kehidupan sehari-hari 

orang-orang Tionghoa (Cina), dapat mengilhami ‘kelihaiannya berniaga/berdagang’, 

makanya kita lihat kemudian orang-orang Tionghoa (Cina) secara mayoritas sangat berhasil 

dalam kehidupan perekonomiannya. Perilaku semacam itu, tidak menutup kemungkinan juga 

bisa saja menular pada perilaku lainnya, seperti perilaku petualangan  beragamannya, 

termasuk dalam tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio, karena orang-orang Tionghoa (Cina), kata Agung (2007:5) ’sangat berpikir 

realistis, pekerja keras, pandai bermain peran, memegang teguh budaya dan tradisi 

leluhurnya, dan memiliki semangat kegotongroyongan yang sangat kuat dalam kekerabatan 

keluarga besarnya sebagai watak umum yang dimiliki nenek moyangnya bangsa Cina’. 

Dengan kekuatan budaya dan tradisi yang dimilikinya itulah, etnis Tionghoa lihai dan piawai 

dalam memainkan peran, taktik dan strategi permainan kehidupan seperti strategi ‘Sun Tzu’. 

Makanya, mereka (orang Tionghoa) sangatlah eksis. Ibaratnya, di hutan pun yang orang lain 

tak sanggup untuk hidup, orang Tionghoa (Cina) mampu untuk hidup.  

Dengan memahami budaya dan tradisi  Tionghoa (Cina) tersebut di atas, maka 

diharapkan dalam penelitian ini dapat memahami  perilaku etnis Tionghoa  secara 

komprehensif termasuk dalam tindakan sosial konversi agama yang dilakukannya dapat 

dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat, agar hasil penelitian nantinya memperoleh 

pemahaman secara mendalam (verstehen). 

6. Penelitian Terdahulu (Literatur Review) 

Kualitas signifikansi sebuah penelitian sebenarnya bukan terletak pada banyaknya 

kajian penelitian terdahulu yang dipakai, tetapi lebih kepada seberapa jauh tingkat relevansi 

https://edisugianto.wordpress.com/2010/06/12/36-strategi-sun-tzu


penelitian terdahulu yang dipakai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. 

Penelitian tindakan sosial konversi agama umat Klenteng Tri Dharma misalnya, tingkat 

signifikansinya terletak pada perbedaan dan persamaan dengan tema penelitian dari aspek 

metodologi dan substansinya, sehingga dapat memposisikan penelitian konversi agama 

terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang saling melengkapi sebagai khasanah 

penelitian sosiologi agama. Artinya, penelitian ini termasuk terbaru atau telah ada penelitian 

sebelumnya dari esensi content atau substansi penelitiannya.Tentu satu sama lain akan saling 

melengkapi di dalam rangka memperkaya khasanah penelitian sosiologi agama. 

Namun, melihat penelitian konversi agama khususnya konversi agama yang terjadi di 

Klenteng, tampaknya belum ada yang meneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya 

terfokus pada tema keunikan bangunan secara fisik di Klenteng. Belum ada penelitian 

spesifik tentang perilaku konversi agama di Klenteng, sehingga peneliti tertarik mengangkat 

penelitian ini menjadi tema kajian penelitian.  

 Minimnya penelitian tentang perilaku konversi agama orang-orang Tionghoa di 

Klenteng inilah, sehingga peneliti hanya mampu menghadirkan beberapa penelitian terdahulu 

yang menyinggung tentang perilaku orang-orang Tionghoa melakukan konversi agama, 

selebihnya adalah penelitian terdahulu mengenai konversi agama yang dipandang relatif 

cukup memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai referensi pendukung untuk 

menyempurnakan penelitian ini, sebagai berikut:  

a. Maryam Yusuf (2008), melalui penelitian “Konversi Agama Etnis Cina Di Ponorogo”, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan konversi agama bagi etnis Cina di 

Ponorogo merupakan tindakan yang didasarkan pada rasionalisasi tauhid, yakni suatu 

referensi pemikiran yang  bersumber  pada Al Qur’an dan Al Hadist. Hasil temuan 

berikutnya adalah pelaku konversi agama memiliki perilaku sosial keagamaan yang 

ditandai oleh semakin tingginya  kesadaran untuk lebih dermawan dan bersahaya pada 



orang lain. Sementara proses interaksi yang terjalin antara sesama muslim baik dari etnis 

Cina maupun Jawa belum menunjukkan adanya peningkatan hubungan yang lebih baik. 

Persamaaan Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah adalah sama-sama meneliti 

etnis Tionghoa dan  sama-sama meneliti tindakan sosial. Hanya saja perbedaannya terletak 

kepada wilayah penelitiannya. Pada Yusuf  Maryam, rasionalitas ditekankan pada 

rasionalitas tauhid berangkat dari sumber Al Qur’an dan Al Hadist, sedang penelitian 

peneliti melihat kategori tindakan sosial di mana di dalamnya terdapat beberapa 

rasionalitas tindakan yang melandasi orang melakukan tindakan sosial konversi agamanya, 

seperti: tindakan rasional berdasarkan nilai, tindakan rasional berdasarkan tujuan, tindakan 

afektual, dan tindakan tradisional. Dengan demikian, posisi penelitian ini terhadap 

penelitian peneliti, yakni penelitian ini dapat dijadikan rujukan (referensi) untuk 

menguatkan penelitian peneliti. 

b. Rabith Jihan Amaruli & Mahendra Pudji Utama (2012), meneliti “Konversi Agama Dan 

Formasi Identitas: Tionghoa Muslim Kudus Pasca Indonesia Orde Baru”. Pada 

kesimpulannya menguraikan bahwa motivasi untuk berganti orientasi dari keyakinan 

semula ke keyakinan yang baru yakni konversi ke Islam di kalangan komunitas Tionghoa 

dipengaruhi oleh kebijakan asimilasi, dan karena itu menjadi muslim dapat dilihat sebagai 

strategi mereka untuk menjalankan asimilasi. Namun demikian, ada pula orang Tionghoa 

di Kudus yang memutuskan untuk memeluk Islam karena didorong oleh keinginan untuk 

mengatasi gejolak batiniah yang berpangkal dari keraguan terhadap kepercayaan mereka 

semula. Mereka dengan kesadaran sendiri rela meninggalkan agama yang semula mereka 

anut untuk kemudian beralih ke Islam. Motivasi diri ini menjadi semacam panggilan iman 

atau tauhid. Dengan demikian, persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama 

meneliti tindakan sosial dalam hal ini tindakan konversi agama juga sama-sama 

menekankan tekanan batin sebagai salah satu pemicu tindakan sosial konversi agama. 



Sedang perbedaannya terletak pada sudut pandang,  satunya menekankan pada  motivasi 

sebagai alasan terjadinya tindakan konversi agama, sedang yang lainnya menekankan pada 

proses tindakan sosial konversi agama, di samping wilayah penelitiannya yang berbeda, 

satunya di Kudus, satunya di wilayah Tuban. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi 

pelengkap referensi bagi penelitian peneliti. 

c. Khaerul Umam Mohammad  & Muhammad Syafiq (2014) dalam penelitian “Pengalaman 

Konversi Agama Pada Mu’allaf Tionghoa”. Dalam kesimpulannya menguraikan bahwa 

keputusan untuk melakukan konversi agama membuat pola interaksi sosial partisipan 

berubah. Mayoritas partisipan mengalami penolakan sosial dari komunitas Tionghoa  dan  

keluarganya setelah melakukan konversi agama. Partisipan merasa lebih diterima di dalam 

lingkungan sosial agamanya yang  baru.  Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi 

referensi pelengkap bagi penelitian yang peneliti lakukan. 

d. Misbah Zulfa Elizabeth (2013) meneliti “Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi 

Agama Di Kalangan Keluarga Cina Muslim”. Menguraikan bahwa kajian mengenai Cina 

Muslim  di Semarang difokuskan pada pola penanganan konflik yang muncul akibat 

konversi agama, Pertama, karena pertemuan dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya. 

Kedua, karena bahan bacaan. Ketiga, karena teman dekat. Serta, Keempat, karena 

lingkungan sosial di mana orang Cina itu tinggal. Penelitian ini tentu bisa menjadi 

referensi pelengkap bagi penelitian yang peneliti lakukan. 

e. Hamidi (2008), meneliti “Rasionalitas Tauhid Dan Makna Sosial Konversi Dalam Agama 

Islam”.Hasil temuannya mengungkapkan tentang fenomena sosial perubahan pemahaman 

keagamaan atas dasar rasionalitas tauhid dan kebebasan berekspresi yang berlanjut dengan 

tindakan-tindakan sosial atau aktivitas-aktivitas keagamaan (Islam) dengan mendirikan 

Madrasah Ibtidaiyyah, masjid, Taman Kanak-Kanak. Persamaannya dengan penelitian  

Peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian konversi agama dalam aspek tindakan 



sosial. Perbedaannya  terletak  pada:  satunya melihat rasionalitas tauhid sebagai tekanan 

esensi kebenaran Allah, sedang peneliti melihat pada tipe-tipe rasionalitas dalam proses 

tindakan sosial. Kemudian  wilayah penelitian, dalam penelitian Hamidi dilakukan di 

internal agama (Islam) menyangkut aliran pemahaman (keyakinan) NU-MUhammadiyah, 

sedang penelitian peneliti berada pada lintas agama (eksternal) yakni umat Klenteng Tri 

Dharma yang beragama Budha, Konghucu, Tao ke Katolik, Kristen, Islam. Dengan 

demikian, posisi penelitian Hamidi dapat dijadikan sebagai rujukan (referensi) untuk 

melengkapi penelitian peneliti. 

f. Khadirotul Khasanah (2008), melalui penelitian “Pengaruh Konversi Agama Terhadap 

Keharmonisan Keluarga”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan konversi 

agama pada pola konversi dari agama Islam ke Kristen, pada umumnya dilakukan karena 

ingin mendapatkan kehidupan yang lebih menjanjikan. Sebagian mengalami goncangan 

jiwa lebih kecil karena mereka yakin akan lebih diperhatikan kehidupannya oleh agama 

barunya, merasa bahagia karena tekanan jiwanya dapat teratasi dan tidak mengganggu 

aktivitasnya. Sedangkan pada pola konversi agama Kristen ke Islam adalah: karena 

mengalami keraguan atas dogma ajaran dari pendeta, pergulatan teologi atas kebenaran 

hakiki mengundang goncangan jiwa lebih besar. Dengan demikian, persamaannya dengan 

penelitian peneliti adalah terletak  pada ekspektasinya yakni setelah melakukan tindakan 

sosial konversi agama ingin hidup lebih menjanjikan. sedang perbedaannya terletak pada 

esensi tekanannya, kalau pada penelitian Khasanah menekankan pada dogma agama, 

namun pada penelitian peneliti terletak pada tekanan batin sebagai pemicu terjadinya 

tindakan sosial konversi agama. Dengan demikian, penelitian ini bisa dipakai sebagai 

referensi untuk melengkapi penelitian yang peneliti lakukan. 

g. Zaenab Pontoh & M. Farid (2015),  meneliti “Hubungan Antara Religiusitas dan 

Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama”. Hasil penelitian ini 



membuktikan  adanya hubungan religiusitas dan dukungan sosial dengan kebahagiaan 

pelaku konversi agama. Variabel religiusitas dan dukungan sosial berkorelasi dan memiliki 

prediksi positif terhadap kebahagiaan. Kemantapan pelaku konversi agama didasarkan atas 

pertimbangan pemikiran yang matang, sehingga ketika mereka terbuang dari komunitas, 

pelaku konversi agama tetap dapat menikmati kebahagiaan. Persamaannya dengan 

penelitian peneliti yakni sama-sama  meneliti tentang tindakan sosial dalam hal ini 

tindakan sosial konversi agama. Perbedaannya terletak pada aspek tekanannya. Pada 

penelitian ini diletakkan pada religiusitas dan dukungan sosial berkorelasi dengan 

kebahagiaan, sedang pada penelitian peneliti menitikberatkan pada proses tindakan sosial 

konversi agama dengan kategori tindakan sosialnya membawa implikasi makna baik 

secara individual maupun secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan untuk melengkapi penelitian peneliti.  

h. Ahmad Amir Aziz & Nurul Hidayat (2010), meneliti “Konversi Agama Dan Interaksi 

Komunitas Mu’allaf Di Denpasar”. Pada kesimpulannya menuliskan.  Pertama, latar 

belakang kaum mu’allaf masuk ke agama Islam sangat variatif. Masing-masing orang 

memiliki konteks pribadi dan sosial yang tidak sama. Sebagian menjadi muslim karena 

alasan perkawinan, sebagian lagi masuk ke  agama Islam karena pengaruh keluarga besar 

dan tradisi komunitas Muslim, sebagian yang lain lagi memilih Islam melalui pengalaman 

transendental dan dengan kesadaran diri. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah 

sama-sama meneliti tindakan sosial dalam hal ini tindakan sosial konversi agama. 

Perbedaannya, terletak pada satunya menekankan pada konteks pribadi dan sosial sebagai 

pemicu terjadinya tindakan sosial konversi secara variatif, satunya lagi menekankan pada 

kategori tindakan sosial yang terbagi dalam tipe-tipe tindakan sosial sebagai yang secara 

variatif menggambarkan terjadinya tindakan sosial konversi agama. Oleh karena itu, 



penelitian ini dapat dijadikan referensi (rujukan) untuk melengkapi penelitian  peneliti 

dalam penelitian tindakan sosial konversi agama. 

i. Rani Dwisaptani & Jenny Lukito Setiawan (2008), meneliti “Konversi Agama Dalam 

Kehidupan Pernikahan”, Pada kesimpulannya menguraikan kegagalan pertemuan dengan 

Tuhan yang dihayati oleh individu menjadi pendorong terjadinya konversi agama. 

Karenanya pertemuan dengan Tuhan perlu sekali dialami oleh seseorang dalam agama 

apapun, karena tanpa merasakan pertemuan dengan Tuhan, agama yang dianut tidak 

menjawab kebutuhan individu yang sesungguhnya. Persamaan dengan penelitian peneliti 

adalah sama-sama meneliti tindakan sosial konversi agama. Sedang, perbedaannya terletak 

pada substansi kedalaman makna penelitian, satunya menekankan pada kegagalan 

penghayatan pertemuan dengan Tuhan tidak menjawab kebutuhan yang sesungguhnya, 

sedang yang lain menjelaskan esensi makna secara variatif sebagai implikasi makna 

setelah melakukan tindakan sosial konversi agama, yakni makna secara individual dan 

secara sosial sesuai dengan kategori tindakan sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini 

bisa menjadi referensi bagi penelitian yang peneliti lakukan. 

j. Aziza Meria (tt), meneliti “Konversi Agama Pada Anak Sekolah Dasar: Latar Belakang 

Dan Faktor Yang Mempengaruhinya”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konversi 

agama bisa terjadi secara tiba-tiba. Namun sebenarnya setiap konversi agama mempunyai 

riwayat yang panjang, bahkan terkait dengan pengalaman mulai dari waktu kecil. Faktor 

emosi  berpeluang untuk mengalami terjadinya konversi agama. Persamaannya, sama-

sama meneliti konversi agama. Sedang perbedaannya, satunya menekankan emosi sebagai 

pendorong terjadinya tindakan sosial konversi agama, sedang lainnya, menekankan tidak 

saja emosi, tetapi motif dan ekspekstasi sebagai subsntansi yang menarik terjadinya 

tindakan sosial konversi agama. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi referensi 

pendukung bagi penelitian yang peneliti lakukan. 



k. Ni Kadek Surpi (2012), dalam penelitiannya “Penginjilan Dan Faktor Konversi Agama 

Hindu Ke Kristen Protestan Di Kabupaten Badung Bali”,  ditemukan bahwa masuknya 

para penginjil ke Bali dan berhasil mengalih agamakan sejumlah warga Bali di Kabupaten 

Badung menimbulkan banyak kegoncangan. Ada sejumlah alasan mengapa orang Bali 

tertarik memeluk agama baru yang ditawarkan oleh para penginjil, seperti: ketidakpuasan 

atas sistem adat dan agama, faktor ekonomi, krisis individu, lemahnya pengetahuan agama 

Hindu dan berbagai faktor lainnya. Dengan demikian penelitian ini bisa menjadi referensi 

pelengkap bagi penelitian yang peneliti lakukan. 

7. Alur Kerangka Pemikiran Tindakan Sosial Konversi Agama 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Tabel  2: Alur Kerangka Pemikiran 
 

Berdasarkan alur pemikiran tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Alur kerangka 

pemikiran bukanlah tahapan penelitian, tetapi lebih merupakan konsep teorititik atau 

kerangka berpikir yang digunakan sebagai alur pemikiran dalam rangka pemecahan pokok 

Konversi Agama 
  

Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber  

Sebab-sebab: 
- Tekanan (Pressure) 

- Tekanan Batin 

Tindakan 
Emosional 

 

Tindakan Sosial 

Tujuan: 
- Hidup aman, nyaman, 

selamat 

- Bahagia 

Tindakan 
Rasionalitas 

Tujuan 
 

Tindakan 
Tradisional 

 

Pendekatan Fenomenologi  

Kategori 

Paradigma Naturalistik 
 

Tindakan 
Rasionalitas 

Nilai 
 



masalah penelitian. Kerangka berpikir dimulai dengan permasalahan konsep (conceptual 

problem) aktual yang diangkat dalam pembahasan penelitian yaitu tindakan sosial konversi 

agama dari beberapa orang komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma. Tindakan 

sosial konversi agama dimulai dari berpindah agama satu ke agama lain yakni yang semula 

beragama Budha, Konghucu, Taoisme berpindah ke agama Katolik/Kristen/Islam, kemudian 

ada yang kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma dengan beragama Budha, Konghucu, 

dan Taoisme, dan ada yang tidak kembali menjadi umat Klenteng Tri Dharma, khususnya 

yang mengkonversikan dirinya ke agama Islam. 

 Alur kerangka pemikiran ini digunakan untuk memudahkan pemetaan langkah-

langkah operasional di dalam rangka membahas, menganalisis sampai dengan menemukan 

jawaban secara valid penelitian ini melalui berbagai tahapan yang ditentukan secara ilmiah. 

Adapun langkah-langkah tersebut meliputi: mengidentifikasi latarbelakang baik sebab-sebab 

masalah yang terperinci secara substansial meliputi: emosi (perasaan), motif (kepentingan), 

maupun ekspektasi (harapan), baru kemudian menentukan dasar teoritiknya sebagai pijakan 

analisis memakai teori tindakan sosial, sampai pada tujuan penelitian dan kesimpulan setelah 

tervalidasinya data-data dan fakta-fakta di lapangan subyek penelitian. 

A. Landasan Teori 

Sesuai dengan alur pemikiran yang diuraikan tersebut di atas, dalam perumusan 

masalah serta untuk membantu menjelaskan (mendeskripsikan) permasalahan yang berkaitan 

dengan tindakan sosial konversi agama, maka diperlukan pijakan (rujukan) analisis teori 

untuk mengungkap permasalahan tindakan sosial konversi agama dengan menggunakan teori 

tindakan sosial Max Weber yang menguraikan kategori tindakan sosial ke dalam tipe-tipe 

rasionalitas tindakan sosialnya dirasa sebagai penggunaan teori yang benar (tepat) diharapkan 

dapat dihindarkan deviasi yang seharusnya tidak perlu terjadi.  

1. Penggunaan Teori Tindakan Sosial Max Weber 



    Untuk Menganalisis Permasalahan Penelitian 

Dalam perspektif sosiologi, tindakan sosial dicetuskan pemikirannya oleh Max 

Weber. Ia melihat tindakan sosial berguna untuk membantu memperbaiki pemahaman 

tentang watak dan kemampuan aktor sosial secara individual melalui sebuah tipologi 

tindakan sosial di mana individu yang bersangkutan bertindak  dalam lingkungan 

eksternalnya. Kalau tindakan sosial ini dikaitkan dengan konversi agama, maka tindakan 

sosial konversi agama memiliki dimensi konsekuensi yang melekat pada setiap tindakannya 

pada tipologi atau kategori tindakan sosialnya, dengan substansi emosi (perasaan), motif 

(kepentingan), maupun ekspekstasi (harapan) menjadi bagian integral dari tindakan sosial 

konversi agama. Artinya, setiap aktualisasi dimensi tindakan sosial konversi agama 

mengandung emosi (perasaan), motif (kepentingan), dan  ekspektasi (harapan) yang melekat 

di dalam dirinya dilakukan dalam dimensi tindakan sosialnya. Atau dengan kata lain, lahirnya 

setiap bentuk perilaku di dalam tindakan sosial konversi agama secara substansial 

mengandung emosi (perasaan), motif (kepentingan), dan ekspektasi (harapan) di dalamnya 

dan memiliki implikasi baik secara individual maupun secara sosial. Kategori dimensi 

tindakan tersebut walaupun berbeda orientasinya tetapi tidak terpisahkan dari rasionalitas 

tindakan sosial di dalam setiap tindakannya, mempengaruhi satu dengan lainnya menjadi 

pusat perhatian peneliti.  

Dalam pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian 

tersebut, peneliti menggunakan teori tindakan sosialnya Max Weber, diharapkan dapat 

dipahami proses tindakan sosial konversi agama dan implikasi maknanya secara individual 

maupun secara sosial bagi pelaku tindakan sosial konversi agama, termasuk implikasi yang 

ditimbulkan setelah melakukan tindakan sosial konversi agama tersebut. Penggunaan teori 

dimaksud adalah untuk menganalisis temuan hasil penelitian berupa data-data dan fakta di 

lapangan subyek penelitian, dengan tidak mengesampingkan pencermatan peristiwa-



peristiwa, fakta-fakta, kejadian, keterangan dari para pelaku konversi (converts) dan informan 

di lapangan subyek penelitian untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar, 

sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut secara signifikan  di lapangan 

subyek penelitian.  

Dalam menentukan landasan teoritis yang dipakai, peneliti berpijak dari pengalaman 

yang berlangsung (exential being) dengan pendekatan fenomena sosial di lapangan subyek 

penelitian yaitu terjadinya tindakan sosisal konversi agama umat Klenteng Tri Dharma yang 

beragama Budha, Konghucu, Taoisme  pindah ke agama Katolik/Kristen/Islam, kemudian 

ada yang kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma  dengan beragama Budha, 

Konghucu, Taoisme dan ada yang tidak kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio. 

Teori yang digunakan untuk menganalisis temuan data-data dan fakta hasil penelitian 

tindakan sosial konversi agama adalah teori tindakan sosial Max Weber yaitu tingkatan 

rasionalitas tindakan (the degree of rationality). Teori ini dipilih untuk melandasi, 

menjelaskan,  dan  menguatkan terjadinya tindakan sosial konversi agama pada beberapa 

etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang melakukan tindakan sosial konversi agama. 

Max Weber sebagai salah satu pemikir sosiologi, lahir di Erfurt, Jerman, 21 

April 1864, dan meninggal di München, Jerman, 14 Juni 1920  pada umur 56 tahun adalah 

seorang yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi. Satu hal yang pasti tentang 

Weber adalah bahwa Ia memahami ilmu-ilmu sosial pertama-tama sebagai ilmu yang 

bergelut dengan makna, khususnya makna individual atau cara-cara di dalam budaya yang 

dimiliki bersama (shared culture) mempengaruhi tindakan individu-individu.  

Sumbangan Weber terhadap pemikiran tentang tindakan sosial membantu 

memperbaiki pemahaman tentang watak dan kemampuan-kemampuan aktor sosial secara 

individu melalui sebuah tipologi tentang berbagai cara di mana individu yang bersangkutan 
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bisa bertindak di lingkungan eksternalnya. Pandangan Weber melakukan pemahaman melalui 

presisi penekanan pada kondisi-kondisi sosial, dan bentuk hal lain menempatkan kesadaran, 

kondisi pikiran dan perasaan, serta orientasi-orientasi aktor pada fokus terpenting tindakan 

sosial.  

Dalam pandangan Weber, Ia melihat bahwa tindakan manusia selalu diarahkan 

dengan ’tindakan yang penuh arti’ dari individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna 

subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Dalam teori tindakan sosial Max 

Weber dijelaskan bahwa perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari aktor, maka 

tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai kelakuan biologis, 

melainkan sebagai kelakuan yang bermakna (Anwar, 2013:71). Weber mendefinisikan 

tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu 

makna subyektif terhadap perilaku tersebut. Menurut Weber, tindakan bermakna sosial sejauh 

berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan individu. Tindakan itu mempertimbangkan 

perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya (Mulyana, 2001:61). 

Teori tindakan sosial bagi Weber, dipahami bahwa  dunia terwujud karena tindakan sosial. 

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tak lain adalah memfokuskan perhatian pada 

individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam 

pengertian orientasi perilaku dapat dipahami secara subyektif, hanya hadir sebagai perilaku 

seorang atau beberapa orang manusia individual. (https://seratsosial.wordpress.com/.../teori-

perilaku-sosial-max-weber-teori-sosiologi-kl). 

Pemikiran Weber tentang tindakan sosial membantu memperbaiki pemahaman 

tentang watak dan kemampuan aktor sosial secara individual melalui sebuah tipologi tentang 

berbagai cara di mana individu yang bersangkutan bisa bertindak 

dalam lingkungan eksternalnya. Teori Weber yang paling urgen dipakai dalam melandasi 

analisis temuan data-data dan fakta di lapangan subyek penelitian ini adalah empat tipe 
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tindakan sosial yang berbeda-beda di mana seorang aktor bisa terlihat. Weber membuat 

tipologi atau klasifikasi (kategori) mengenai perilaku atau tindakan sosial yang diarahkan 

secara rasional  pada tercapainya suatu tujuan, sebagai berikut: 

1) Tindakan rasional bersifat instrumental (instrumentally rational action) atau  

zweckrational, adalah adalah suatu tindakan dengan cara-cara yang digunakan individu-

individu yang bisa mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, jangka pendek, barang 

tertentu misalnya, atau seorang laki-laki memburu perempuan demi kepuasan seksual 

dirinya. Tindakan ini  ditujukan pada pencapaian tujuan yang secara rasional 

diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan sosial 

tipe ini, kata Weber dalam karyanya “economy and society” (1978), ”is determinate by 

expectations as to the behavior of objects in the environment and other human beings: 

these expectations are used as ‘conditions’ or ‘means’ for attainment of the actor’s own 

rationally pursued and calculated ends”.  

2) Tindakan rasional berdasarkan nilai (value-rational action) atau wertrational, adalah 

tindakan yang dipengaruhi oleh keyakinan dan keterikatan terhadap suatu tatanan nilai 

yang tinggi seperti kebenaran, keindahan, keadilan atau kepercayaan kepada Tuhan. 

Tindakan ini dilakukan untuk alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai 

yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang ada kaitannya 

dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Kelakuan yang berorientasi kepada nilai 

berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Weber menyadari bahwa jenis 

tindakan ini relatif jarang. Contoh dari tindakan ini adalah orang yang menerima 

pekerjaan sebagai guru dengan gaji yang rendah, sebab orang tersebut percaya dan yakin 

bahwa mengajar adalah perbuatan mulia dihadapan Tuhan, memiliki nilai pendidikan, 

dan pengabdian yang cukup tinggi di masyarakat. Untuk tindakan sosial berdasarkan 

rasionalitas nilai ini Weber (1978) menerangkan, “is determined by a conscious belief in 
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the value for its own sake of some ethical, aesthetic, religious, or other form of behavior, 

independently of its prospects of success”. 

3) Tindakan afektual (affectual action), adalah tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan, 

nafsu, kebutuhan-kebutuhan psikologis atau kondisi-kondisi emosional, atau dengan kata 

lain,  ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosional si aktor. Kelakuan yang  

berorientasi dari perasaan atau emosi (afektif) ini, seperti: orang yang melampiaskan 

nafsu mereka, menghujat, menaati seseorang secara berlebihan. Tindakan ini kata Weber, 

“is determined by the actor’s specific affects and feeling states”.  

4) Tindakan tradisional (traditional action) ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mengakar 

secara turum menurun. Dilakukan karena kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat atau 

karena warga masyarakat selalu melakukan dengan cara-cara tertentu sebagai kebiasaan. 

Kelakuan tradisional ini bisa dikatakan sebagai tindakan  yang tidak memperhitungkan 

pertimbangan rasional, terjadi biasanya di dalam ikatan emosional tradisi keluarga, 

sehingga sangatlah sulit untuk melepaskan pengaruh atau tekanan dari jenis tindakan 

sosial jenis tradisional ini. Tindakan tradisional ini menurut Weber, dikatakan, “is 

determinate by ingrained habituation”.  

Secara rinci, kategori tindakan sosial Max Weber, dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

 

 

  
 

                                                   

 
 

                             Tabel 3: Kategori Tindakan Sosial Max Weber 

Tindakan rasional Bersifat Instrumental  
(instrumentally rational action) 

 

Tindakan Rasional Berdasarkan Nilai 
(value-rational action) 

Tindakan Tradisional (traditional action) 

Tindakan Afektif  (affectual action) 
 

Kategori Tindakan Sosial Max Weber   
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Dengan melihat pembagian tindakan sosial tersebut di atas, jelas bahwa tindakan 

manusia selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang disadari, karena itulah maka dalam 

teori rasionalitas dikatakan bahwa ”all behavior is governed by rasionality, all behavior is 

goal directed and constructed on the basis of calculating self interest”. Segala tingkah laku 

diatur oleh rasionalitas, segala tingkah laku diarahkan langsung pada tujuannya dan dibangun 

pada dasarnya dari ketertarikan atau minat sendiri. (dalam Hamidi, 2003:292). Dengan 

demikian, dapat digarisbawahi bahwa tindakan diarahkan pada tujuan tertentu dan didasarkan 

pada kepentingan diri menyangkut untung dan rugi.Tipe-tipe tersebut memberitahu kita 

tentang sifat aktor yang mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan 

kondisi-kondisi internal.  

Teori tindakan sosial menekankan pentingnya untuk memusatkan perhatian pada 

kehidupan sosial tingkat mikro, cara individu berinteraksi satu sama lain dalam kondisi 

hubungan sosial secara individual. (Jones, 2009:24). Weber yakin bahwa cara terbaik untuk 

memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang 

menjadi ciri khasnya. Weber menilai bahwa manusia secara pokok adalah tidak rasional dan 

emosional membuat kurang baiknya keputusan (tindakan) yang diambil. Oleh karena itu, 

kategori (tipe-tipe) tindakan sosial Weber digunakan sebagai basis dalam melakukan pilihan-

pilihan di antara pilihan tindakan sosial dalam rangka melakukan pilihan yang dianggap tepat 

dengan dasar pengetahuan tentang agama yang dipilihnya, latar belakang melakukan pilihan, 

tujuan (goals) yang diinginkan setelah melakukan tindakan sosial konversi agama, dan lain-

lain termasuk pengaruh dari pihak lain sebagai akibat interaksi yang intens, seperti: keluarga 

dekat (kerabat) atau sahabat karib yang secara emosional memiliki kedekatan hubungan 

hingga mampu mempengaruhi sebuah pilihan. Dengan demikian, pendekatan dengan 

memakai teori tindakaan sosial Max Weber ini akan mampu mengungkap alasan-alasan 

secara rasional maupun tidak rasional mengapa orang melakukan tindakan sosial konversi 



agama. Empat tipikal teori tindakan sosial inilah yang nantinya dipakai untuk menganalisis 

temuan data-data dan fakta dari hasil penelitian sehingga memperoleh pemahaman yang utuh 

dalam penelitian ini (verstehen).  

 


	  



