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Kenapa muncul  
AGAMA?????? 

ADANYA KESADARAN DALAM DIRI 
MANUSIA MENGENAI ADANYA KEKUATAN 
YANG MELEBIHI KEKUATAN DIRINYA 



Batasan agama dalam keilmuan 

Bahwa keilmuan (sosiologi) tidak pernah 
memberikan penilaian bahwa agama yang 
satu lebih baik dari agama yang lain dan 
tidak pernah mencari mana agama yang 
paling benar 



FUNGSI AGAMA 

• Terdapat dua pandangan terhadap fungsi 
agama 

1. Fungsi positif 

2. Fungsi negatif 



Fungsi positif 

Menyatukan orang yang seiman kedalam suatu 
komunitas yang memiliki nilai dan perspektif 
yang sama 

Membantu manusia dalam 
kehidupan&menyediakan panduan bagi 
kehidupan sehari2 

Membantu manusia untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan baru 

 

 



Fungsi negatif 

• Terwujudnya integrasi sosial 

Contoh: 

Konflik Ambon; Islam – Kristen 

Konflik Irlandia Utara; Katolik – Protestan 

Konflik India; Hindu – Sikh 

Konflik Ayodhya; Hindu – Islam 

dll 



Agama sebagai agen perubahan sosial 

Terdapat dua aliran yang melihat peran agama 
dalam proses perubahan sosial 

1. Memandang agama  dapat menghambat 
proses perubahan sosial (konservatif) 

2. Memandang agama merupakan unsur 
penting dalam proses perubahan sosial 

 



Explanation 1) 

Terdapat dua sudut pandang mengenai 
konservatisme 

a. Agama memiliki kekuatan untuk menolak 
perubahan dan cenderung ingin 
mempertahankan status quo-kondisi yang 
sudah mapan 

 Dalam hal ini agama menyediakan seperangkat 
norma, kepercayaan serta melindungi individu 
dari berbagai gangguan yang dapat merusak 
kehidupan sosial. 



Karl Marx menyatakan bahwa agama untuk 
memelihara status quo atas suatu kelas sosial yang 
berkuasa diatas kelas yang lain secara 
keseluruhan. 

Contoh; 

Hindu mendukung sistem kasta 

Perang saudara di amerika, pendeta di daerah 
selatan dan utara berbeda pendapat tentang 
perbudakan 



b. Agama berfungsi untuk memelihara nilai2 
dan kepercayaan tradisional dan ini 
dianggap dapat mengahambat perubahan 
sosial. 

Contoh; suku2 primitif 



Explanation 2) 

Agama merupakan bagian dari sistem suatu 
budaya. Kepercayaan agama memberikan 
pedoman bagi tindakan manusia dan mengevaluasi 
tindakan manusia. 

Agama juga menyediakan berbagai jawaban atas 
permasalahan yang dihadapi manusia. 

Agama sebagai peubah sosial dapat dilihat dari 
banyaknya gerakan2 sosial yang muncul yang 
dimotori oleh kelompok atau organisasi berbasis 
agama. 



Agama dan Modernisasi 

perkembangan masyarakat ternyata diikuti 
dengan perubahan sifat agama (evolusi) 

Evolusi agama pada akhirnya akan kehilangan 
makna spritualnya. 

Terdapat hipotesis mengenai agama ditengah 
modernisasi 

 



• Agama akan dipertanyakan eksistensisnya dan 
mengalami disfungsi dalam kehidupan 
modern 

Agama dianggap produk masa lalu yang dapat 
membelenggu kebebasan manusia dan kini 
digantikan oleh kebenaran akal.  

Karena manusia pada masanya akan berpaling 
dari tuhannya dari berbagai mitos yang sulit 
dibuktikan dengan akal sehat. 



• Agama bukan lagi diposisikan sebagai alat 
yang dapat memecahkan masalah 
keduniawian namun justru dipisahkan dengan 
masalah duniawi (sekularisasi). 

Dimana pengaruh agama atas banyak bidang 
kehidupan semakin berkurang sehingga pada 
masanya pengaruh agama akan hilang. 



 

 

APAKAH KEDEPANNYA AGAMA 
AKAN TIDAK ADA LAGI??????? 



Meskipun makna agama akan berkurang 
namun agama akan tetap menjadi ciri dalam 
sistem sosial budaya masyarakat dan agama 
akan selau ada. 

Manusia akan percaya bahwa ada kekuatan lain 
yang berada diluar dirinya dan berada diluar 
akal manusia namun nyata keberadaannya. 



Semakin tinggi kemampuan fikir manusia maka 
manusia akan semakin menyadari bahwa tidak 
semua teka teki dan permasalahan dapat 
diselesaikan dengan menggunakan akal sehat. 

Dan pada akhirnya akan kembali mempercayai 
hal2 yang bersifat diluar akal sehat. 



Manusia akan kembali pada agama untuk 
menyelesaikan persoalan hidup manusia 
sehingga keberadaan agama dalam kehidupan 
modern akan selalu ada dan tidak mungkin 
hilang. 



Ada pertanyaan yang belum dapat dipecahkan 
manusia modern dengan bantun ilmu 
pengetahuan; 

a. Masalah eksistensi Tuhan 

b. Masalh tujuan hidup manusia di bumi 

c. Masalah kehidupan alam baka 

 


