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Panelitian ini berawal ~ar1 munculnya kekritisan pene
liti t.rha~ap teor1-teori mo~ern1sas1, yanq berka1tan ~enqan 
eksistensi aqama. Di antaranya a~alah yang memahami aqama 
~ari kacamata fungsional. Agama, dalam pan~a~qan demik1an, 
muncu1 karena memi11ki fungai-funqsi tertentu di da1am diri 
manusia atau maayarakat. Salah satunya, aqama ~apat menjawab
permasalahan manusia tentanq misteri alam s.emesta secara 
lebih komprehensif. Seirinq denqan perkembangan mo~ernisasi, 
yanq di dalamnya berkembanq loqika-loqika rasional, !!laka 
sejumlah misteri alam itu telah bsrubah menja~i problema 
yang bisa ~ipecahkan oleh manuaia. Dalam konteks demikian 
inilah, sscara funqsional, aqama lalu berkuranq eksistensin
ya di ~alam masyarakat.

Kekrit1san penel1ti terhadap teori itu muncul setelah 
menqamati fenomena yanq terja~i di banyak neqara yanq sedang
mengalami proses modsrnisasi. 01 neqara-neqara demikian 
ditemui fenomena menquatnya kembali (reviva11sme) keberaqa
maan. Agama, ~alam taraf tertentu, tidak saja secara fung
s10nal bertambah ~ibutuhkan, bahkan telah menja~i salah satu 
kajian tentang alternatif-a1ternatif prosea modernisasi itu. 

Mesk1pun ~em1k1an, fokus penelitian in1 tidak pa~a 
agama 1tu sen~1ri, melainkan pa~a organisasi-organisasi
keaqamaan. Permasalahan utama yanq ~ikaji ~i dalam peneli
tian 1n1 a~alah "Baqaimanakah fungsi dan peranan orqanisa
si-organisasi di perkotaan (suatu masyarakat yanq telah dan 
mengalami modernisasi7)" 

Penelitian in1 sen~iri terfokus pada orqanisasi
orqanisasi keaqamaan, yanq menoakup lima aqama besar: Islam, 
Pzoot••tan, Xatholik; Hindu, dan Budha. Adapun orqanillasi
orqanisasi keagamaan yanq ~ijad1kan sampel adalah organisa
si-orqanisasi yanq a~a di peringkat kotamadya (~alam hal ini 
kotamadya Surabaya). Mas,inq-masinq agama diambil satu orqan
isasi keaqamaan. pemilihannya dilakukan secara purposive.
Adapun organisasi keaqamaan yang diteliti itu adalah: (1) 
Nahdlatul Ulama (Islam), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya
(Protestan), Xonferensi Wali Gereja Indonesia (Keuskuban 
Surabaya, Katholik), Parisa~a H1ndu Dharma In~onesia (P~DI,
Hindu), ~an Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi, Budha).

Data diperoleh melalui ~ua ,jalur. Pertama, ~ata sekun
der, berupa keqiatan-kegiatan orqanisas1 yang terekam, baik 
dslam bentuk dokumen maupun buku-buku. Kedua, data primer, 
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data diolah" dangan mefod~- "k-u-ali't-ati-r-:- 'FO-k-US perhatiannya, 
terutama sekali, diarahkan pada perbincangan mengenai i/"lter
pretasi dan implikasi-implikasi teoritisnya.

Dari proses semacam itu diperolehlah hasil-hasil 
sebagai berikut. Dalal'll beberapa hal pandangan fungsional 
tentang agama memang masih berlaku. Oi sebagian masyarakat 
yang semakin rasional dijumpai orang-orang yang meninggalkan 
--atau berkurang ketergantungannya terhadap-- agama. Kalau
pun mereka masih menganut agama, itu karena suatu kewajiban
bahwa setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama.
Tetapi mereka tidak atau jarang melakukan praktek-praktek 
keberagamaan. Istilahnya, mereka beragama secara "KTP". 
Hanya bagian-bagian tertentu sa ja dalal'll suatu agama yang
dijalankan, seperti legalisas1 perkawinan. 

Tetapi, pandangan semacam i tu tidak semuanya benar. 
Oi kota-kota besar di Indonesia, yang di dalamnya berkem
bang masyarakat yang kian rasional, tidak sedikit justru
terjadi penguatan kehidupan beragama. Mereka in1 melihat 
agama tidak semata-mata dari sudut rungsional, dalal'll rangka 
memperoleh jawaban atas berbagai misteri alam, mereka 
menganggap agama merupakan bagian dari kehidupan itu sen
diri. Manusia yang realitasnya juga berdimensi non-t'isik, 
pada kenyataannya juga membutuhkan agama untuk memenuhi 
kebutuhan non-fisik itu atay dimensi spiritualitas. Oi 
pihak lain, di dalal'll agama juga terdapat ajaran-ajaran
kongkrit, seperti berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yang 
menuntun manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Dalal'll 
hal demikian agama memang fungsional, tetapi fungsinya
tidak sekadar sebagai pelarian manusiaketika mereka tidak 
mampu menghadapi berbagai misteri alalll semesta, melainkan 
fungsional di dalal'll diri manusia itu sendiri dan masyarakat 
secara utuh. Ini karena di dalal'll agama di samping mengan

,dung aspek transendental yang bersirat vertikal juga men
gandung aspek yang bersifat horisontal, seperti bagaimana 
berhubungan dengan sesama manusia dan kelompok maupun 
dangan lingkungan.

Danganmengabaikan tingkat kualitas keberagamaan, 
kebutuhan akan agama di alam modern cukup terasa di Kodya 
Surabaya yang sedang mengalami modernisasi yang cukup 
pesat. oi kota ini praktek keberagamaan masih cukup kental. 
Hal ini terlihat dari berkembangnya tempat-tempatperibada
tan dan masih dipenuhinya tempat-tempat peribadatan itu 
oleh jamaahnya. Fenomena ke arah praktek keberagamaan yang 
rnengarah kepada .. individualisme" memang ada, tetapi prak
tek-praktek yang berbentuk kolektivitas (jamaah) juga tidak 
kalah pentingnya, terutama sekali di hari-hari penting 
dalal'll beragama seperti hasi Jum'ah bagi umat Islam dan hari 
Minggu bagi umat Kristiani. 
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