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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengkaji mengenai praktik Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria 
sebagai sekolah yang menerapkan dan implikasinya terhadap pembentukan habitus 
keberagamaan siswa yang menerima pendidikan tersebut. 

Kerangka teoritik yang digunakan sebagai alat analisis adalah kerangka pemikiran 
Pierre Bourdieu mengenai habitus, arena dan reproduksi sosial serta kuasa struktur 
dalam proses penanaman nilai-nilai dan habitus baru. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma fakta sosial. Penentuan 
informan dilakukan dengan snowball sampling dengan satu informan kunci. 

Penelitian ini mendapatkan hasil: 1) Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria 
membentuk habitus siswa lewat pengetahuan baru yang diterima sebagai kebenaran; 2) 
Terdapat proses akuisisi pengetahuan-pengetahuan baru sebagai modal budaya siswa 
dari pembelajaran, refleksi pribadi, dialog dengan teman yang berbeda agama, diskusi 
dengan teman sebaya dan program sekolah yang mendukung Pendidikan Religiositas. 

Kata kunci : habitus, pedagogi reflektif, pendidikan agama 

 

Pendidikan agama di sekolah sudah sejak lama dimasukkan dalam kurikulum 

pendidikan nasional Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara ikut ambil 

bagian dalam legitimasi penyelenggaraan pendidikan agama pada lembaga pendidikan 

di semua jenjang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian 

Agama (dulu bernama Departemen). Kedua lembaga tersebut berperan banyak dalam 

pelaksanaan pendidikan agama. Peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk regulasi 

dan pengawasan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

pendidikan dan juga menjamin hak setiap warga negara. 

Implementasi pendidikan agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

(UU) Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan secara khusus diatur dalam 

Peraturan Pemerintah(PP) no. 55 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama no. 16 
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tahun 2010. Dalam ketiga produk hukum tersebut dibahas mengenai kewajiban 

penyelenggara pendidikan untuk meyediakan dan hak peserta didik untuk mendapatkan 

pengajaran pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh 

pendidik yang seagama. Maka berdasarkan hukum tersebut, pendidikan agama yang 

dikenal selama ini adalah pendidikan agama-agama yang diakui di Indonesia dan 

diberikan kepada siswa sesuai agamanya dengan pengajar yang seagama dengan siswa. 

Kebijakan ini menimbulkan beragam pro-kontra dan perdebatan di lapangan 

terutama antara para pemangku kepentingan pendidikan. Sebagai gambaran atas 

rumitnya pelaksanaan pendidikan agama adalah kasus ancaman penutupan enam 

sekolah Katolik oleh Walikota Blitar pada Januari 2013 karena ke enam sekolah 

Katolik itu tidak menyediakan pendidikan agama bagi siswa non-Katolik1. Kasus ini 

menyita perhatian publik terutama para tokoh agama dan pendidikan, bahwa hingga 

sekarang pendidikan agama masih saja menjadi duri dalam daging bagi pendidikan di 

Indonesia. Pemerintah dan penyelenggara pendidikan yang tidak terbuka dan solutif 

satu sama lain menjadikan perdebatan mengenai pelaksanaan pendidikan agama 

kesulitan mencapai kompromi.  

Problematika ini sering terjadi pada sekolah swasta berciri keagamaan, secara 

khusus pada sekolah Katolik yang mana sebagai lembaga pendidikan yang bersifat 

terbuka menerima siswa dari beragam latar belakang, baik mereka yang beragama 

Katolik maupun bukan Katolik. Realita ini sebagai konsekuensi logis atas kehidupan 

bangsa Indonesia yang multikultur. Secara komposisi, latar belakang siswa menjadi 

lebih heterogen, tetapi kemudian menjadi dilematis ketika sekolah Katolik sebagai 

penyelenggara pendidikan kesulitan untuk menyediakan pendidikan agama kepada 

para siswa yang bukan Katolik karena terikat dengan kebijakan yayasan dan ciri khas 

nilai yang dihidupi sekolah Katolik itu sendiri2 termasuk juga kendala yang bersifat 

                                                             
1  https://nasional.tempo.co/read/456580/enam-sekolah-katolik-di-blitar-terancam-ditutup 
   http://news.liputan6.com/read/493728/6-sekolah-di-blitar-terancam-ditutup 
2Warwanto, dkk. dalam buku Pendidikan Religiositas : Gagasan, Isi, dan Penerapan(2009:23), 
menjelaskan dalam buku ini dengan melihat kenyataan di lapangan bahwa kebanyakan sekolah Katolik 
hanya menyediakan pendidikan Agama Katolik bagi siswanya, perlu diketahui juga bahwa antara 
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teknis. Secara umum kendala yang menjadi penghalang bagi sekolah Katolik untuk 

menyediakan pendidikan agama yang sesuai bagi siswa non-Katolik adalah 

permasalahan anggaran, tenaga pengajar dan sarana pendukung. Jumlah siswa non-

Katolik seringkali sangat sedikit di satu sekolah sehingga tidak efisien secara teknis 

jika diadakan pengajaran agama khusus. Oleh karena itu, pada titik ini sekolah-sekolah 

Katolik terlihat seakan mengabaikan undang-undang dan peraturan yang mengatur 

mengenai pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. 

Kritik terhadap pendidikan agama juga tidak berhenti hanya pada regulasi tetapi 

juga mempertanyakan esensi dan urgensi pendidikan agama. Pendidikan agama yang 

selama ini diajarkan juga dinilai tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi 

perkembangan karakter siswa. Pengajaran agama yang sifatnya doktriner dan tidak 

kontekstual tidak mampu menjadi jawaban atas situasi dan tantangan hidup siswa yang 

aktual seperti kenakalan remaja dan narkoba. Pendidikan agama yang dipahami siswa 

menjadi hanya sebatas memahami dan menjalankan ritual, hukum dan ajaran agama 

tanpa menilik dan memberi perhatian pada makna spiritual yang lebih dalam di 

baliknya3. 

Melihat keprihatinan terhadap kendala pendidikan agama yang terjadi dan 

sebagai upaya untuk memberikan solusi, para pemerhati pendidikan pada lembaga 

pendidikan Katolik mencoba memberi sumbangan metode baru dalam pengajaran 

agama. Sumbangan itu ditawarkan dalam suatu model pendidikan yang mampu 

mengakomodasi siswa dari bermacam latar belakang agama tanpa ada yang merasa 

diabaikan atau tidak dipenuhi haknya atas pendidikan agama. Lebih lagi pendidikan 

agama model baru ini diharapkan mampu menanggalkan kesan guru sebagai penguasa 

ruang kelas dengan sumber kebenaran objektif yang hanya berasal dari dirinya, justru 

siswa yang menjadi subyek pembelajar aktif untuk mencari bahan dan mengolah secara 

                                                             
sekolah dan orangtua ditawarkan persetujuan mengenai pendidikan agama yang diajarkan di sekolah 
pada awal pendaftaran siswa. 
3 Benny Susetyo (2003), Politik Pendidikan Penguasa, Hal 88. 
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pribadi hingga sampai pada taraf pemahaman yang utuh atas pelajaran agama yang ia 

pelajari.  

Tindak lanjut dari pemikiran itu, pada periode 1990 - 1998 mulai dirumuskan 

model pendidikan agama yang baru, yaitu Pendidikan Religiositas4 oleh Komisi 

Kateketik Keuskupan Agung Semarang. Memasuki tahun 2001 Pendidikan 

Religiositas mulai diterapkan untuk uji coba dan mendapat evaluasi dari pengajar di 

beberapa sekolah Katolik di Yogyakarta. Dikarenakan kurang adanya pelatihan untuk 

guru dan belum adanya buku teks yang tetap memunculkan kebutuhan untuk adanya 

buku ajar pendidikan religiositas, yang mana pada tahun 2006 mulai disusun dan 

diterbitkan. Seiring waktu Pendidikan Religiositas mulai diajarkan di sekolah-sekolah 

Katolik lainnya di luar lingkup Keuskupan Agung Semarang dan menjadi alternatif 

pilihan pendidikan agama di sekolah Katolik menggantikan pendidikan agama Katolik 

konvensional. 

Istilah Pendidikan Religiositas diusulkan oleh Y.B. Mangunwijaya Pr., atau lebih 

dikenal dengan Romo Mangun, seorang pastor diosesan Semarang, pada 1982 sebagai 

jawaban atas keprihatinannya terhadap realitas pendidikan yang ia amati. Pendidikan 

agama yang diterapkan selama ini dia anggap mengarah pada penanaman paham 

keagamaan yang terlalu doktriner yang menimbulkan sekat-sekat di antara siswa 

dengan latar belakang keagamaan yang majemuk. Mangunwijaya mengemukakan 

tujuan pendidikan di samping mencerdaskan juga sebagai sarana pengembangan 

spiritualitas siswa. Pendidikan agama selayaknya diarahkan pada upaya refleksi atas 

pengalaman keseharian dan komunikasi iman satu sama lain untuk membantu siswa 

                                                             
4 Ide Pendidikan Religiositas pada mulanya berasal kumpulan dari pemikiran dan karya tulis oleh Y.B. 
Mangunwijaya mengenai pendidikan yang diharapkan mampu menumbuhkan sikap religius siswa dan 
mewujudkan komunikasi iman di sekolah. Pemikiran-pemikiran Y.B. Mangunwijaya kemudian memberi 
sumbangan pada rancangan kurikulum pendidikan agama dengan nama Pendidikan Religiositas oleh 
Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Semarang bersama dengan Komisi Kateketik Keuskupan 
Agung Semarang. 
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dalam memahami relasi dengan sesama, lingkungan hidup dan dirinya sendiri sebagai 

bentuk tanggapan akan relasi cintanya dengan Tuhan5. 

Religiositas sendiri secara khusus dibedakan isitilahnya dengan agama. Agama 

diterjemahkan sebagai suatu insitusi sosial yang mengatur hubungan manusia dengan 

suatu yang tidak terjangkau, yang Ilahi melalui perangkat norma, tafsiran kitab-kitab 

suci, hukum agama, dan aturan relasi kemasyarakatan yang bersifat mengikat terhadap 

anggotanya. Religiositas dipahami sebagai gerakan dari dalam lubuk hati, dorongan 

jiwa, dan kehendak pribadi dalam diri manusia yang mengarah pada penghargaan nilai-

nilai universal yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama. Mangunwijaya 

memberikan pengertian dengan orang yang beragama tentu mendasarkan dirinya pada 

iman, meskipun belum tentu demikian. Orang yang mengaku taat beragama seharusnya 

adalah orang yang beriman mendalam. Melalui agamanya orang berusaha menjalin 

hubungan mesra dengan Tuhan yang dahsyat secara transendental dan juga hadir secara 

mempesona dalam kedekatan dengan manusia6. 

Pendidikan Religiositas didasarkan pada Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR). 

PPR memunginkan pengajar dan siswa dalam suatu kelas yang heterogen untuk 

merefleksikan pengalaman kehidupan dan realitas sehari-hari dalam bingkai religius. 

Pemahaman keagamaan siswa kemudian diarahkan pada suatu pengalaman inklusif 

dimana agama menjadi jalan dan sarana yang mengarah kepada kedekatan dengan 

Tuhan. Keberagamaan siswa melalui Pendidikan Religiositas ini diarahkan pada 

dialog, baik lintas-kultur maupun lintas-struktur. Guru berperan sebagai rekan berbagi 

siswa yang menuntun pemaknaan keberagamaan siswa sesuai tujuan Pendidikan 

Religiositas. Oleh karena itu, praktik Pendidikan Religiositas bisa jadi sangat mnearik 

dengan mengajak siswa untuk berdialog dengan para pemuka agama dan mengalami 

langsung kondisi nyata di sekitarnya melalui exposure atau pengenalan komunitas 

                                                             
5 H. J Suhardiyanto, 2001, Pendidikan Religiositas Sebagai Ganti Pendidikan Agama (Usaha Terobosan 
Pendidikan Humaniora), Hal 2 
6 Mangunwijaya dalam Warwanto dkk. (ed). 2009, Pendidikan Religiositas : Gagasan, Isi dan 
Pelaksanaannya, Hal 15 
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lintas agama hingga tinggal bersama atau live-in dalam keluarga yang berbeda agama 

untuk menumbuhkan semangat hidup harmonis dalam keberagaman.   

Paradigma pedagogi reflektif mengajak para siswa mengolah pengalaman dan 

pengetahuan yang sudah ada pada dirinya untuk kemudian diolah dalam kerangka 

pendidikan agama. Siswa diharapkan tidak lagi menjadi obyek dalam kelas namun juga 

menjadi subyek pembelajar yang mandiri. Arah pembelajaran bukan lagi pada apa yang 

akan diterima siswa dari guru melainkan pada pengolahan pengalaman hidup secara 

mandiri oleh siswa dengan tujuan merefleksikan pengalaman hidupnya7, melihat 

pandangan ajaran agama terhadap masalah-masalah aktual atau pengalaman yang 

pernah atau sedang dialami siswa kemudian dari sana siswa mencari dan mengolah 

dengan konteks ajaran-ajaran agama yang relevan. Hasil pengolahan siswa itu 

kemudian diwujudkan dalam bentuk presentasi hasil refleksi atau merumuskan rencana 

aksi yang akan dilakukan dal am kelompok siswa8. 

Keseluruhan proses Pendidikan Religiositas berusaha menghadirkan habitus 

keberagamaan baru bagi para siswanya, terutama dalam pengamalan ajaran agama dan 

dialog lintas iman. Keterkaitan antara pengambilan peran oleh masing-masing aktor 

dan relasinya dalam ruang kelas ditujukan untuk membentuk suatu tataran pemahaman 

baru yang diharapkan mampu menghasilkan perilaku keberagamaan siswa yang sesuai 

dengan maksud Pendidikan Religiositas. Pendidikan Religiositas sebagai salah satu 

sarana pembentukan habitus keberagamaan siswa memberikan contoh hasil yang 

signifikan, Suhardiyanto menunjukkan bahwa ada perubahan sikap dari seorang siswa 

SMP setelah menerima pelajaran Pendidikan Religiositas9 dengan secara sukarela 

menyerahkan narkotika yang ia bawa pada gurunya, dan juga ada pengakuan dari 

seorang guru SMA di Surakarta bahwa tingkat perkelahian antar pelajar jauh berkurang 

setelah menerima Pendidikan Religiositas, serta fenomena peningkatan pendapatan 

kantin di salah satu SMK di Surakarta yang sebelumnya terus mengalami kerugian 

                                                             
7 J. Subagya, 2012, Paradigma Pedagogi Reflektif : Mendampingi Peserta Didik menjadi Cerdas dan 
Berkarakter, Hal 39 
8 Warwanto, dkk. (ed.) 2009, Hal 49 
9 H.J Suhardiyanto, op.cit., Hal 4 
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karena perubahan sikap kejujuran para siswa dalam transaksi di kantin sekolah. 

Beberapa fenomena ini menunjukkan efek dari penerimaan pengajaran Pendidikan 

Religiositas terhadap praktik keseharian siswa. 

Jenjang pendidikan menengah dianggap sebagai jenjang paling ideal untuk 

inisisasi dan pembentukan kultur. Pendidikan dalam konteks ini menghadapi situasi 

untuk membudayakan manusia. Proses demikian menjadikan manusia sebagai subyek 

pendidikan tidak lagi menghidupi hidupnya sebagai proses biologis semata namun juga 

menjadi manusia yang berarti10. Pendidikan menengah menjadi spesial karena pada 

jenjang ini menangani siswa dalam kondisi ‘labil’ atau peralihan dari manusia remaja 

kepada manusia dewasa dan sebagai tahap persiapan untuk menjadi bagian utuh dari 

masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengajaran Pendidikan Religiositas secara 

khusus mengarah pada pembinaan siswa dalam usia peralihan dari remaja ke dewasa.  

SMA Santa Maria Surabaya adalah salah satu sekolah yang menerapkan 

pendidikan religiositas sebagai materi pendamping dalam pendidikan agama. 

Kebutuhan akan model pendidikan agama yang lebih inklusif menjadi mendesak 

menyusul adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan pihak-pihak yang 

mempertanyakan pemenuhan kebutuhan pengajaran agama bagi siswa non-Katolik 

yang bersekolah di sekolah Katolik. Pendidikan Religiositas diadakan sebagai upaya 

untuk mengakomodasi siswa non-kristiani agar tidak merasa terpinggirkan karena tidak 

bisa mendalami pengajaran agamanya secara khusus. Pendidikan Religiositas sebagai 

bentuk pendidikan agama juga dilakukan di SMA Santa Maria sebagai upaya untuk 

mengembangkan potensi siswa secara utuh dan membangun pemahaman agama yang 

inklusif di antara siswa. 

Relasi dalam ruang kelas menjadi salah satu elemen penting dalam Pendidikan 

Religiositas. Selain perubahan peran guru dari pengajar dominan menjadi sebagai 

fasilitator dalam kelas relasi antar siswa dalam ruang kelas juga menjadi pendukung 

siswa untuk melatih kemampuan merefleksikan pengalaman-pengalamannya. Model 

                                                             
10 A. Sudiarja, 2014, Pendidikan dalam Tantangan Zaman, Hal 84 
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diskusi sharing dalam kelas diadakan sebagai ajang untuk menyampaikan refleksi 

pengalaman siswa dan menerima tanggapan dari teman sekelasnya. Proses diskusi ini 

membawa siswa pada upaya untuk menggali pemahaman dan menambah modal 

pengetahuan dalam arena diskusi dalam ruang kelas.   

Pengalaman pelaksanaan Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria 

menunjukkan adanya suatu pembaruan dalam pengajaran pelajaran agama yang 

tadinya guru menjadi sentral kelas menjadi lebih terbuka dan mengajak siswa ikut serta 

secara aktif. Siswa diajak untuk mendalami ajaran agama melalui refleksi dan 

pengolahan mandiri sehingga mampu untuk meresapi ajaran agama secara mendalam 

dan mampu merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya dengan ajaran agama 

yang dianut. Siswa yang non-kristiani juga tidak merasa dipinggirkan karena materi 

pendidikan agama menuntun siswa untuk secara mandiri melakukan pengolahan 

dengan bantuan guru sebagai fasilitator di kelas. 

Hasil dari Pendidikan Religiositas bukan suatu proses yang cepat. Para siswa 

yang masuk ke SMA Santa Maria tidak semua memiliki pengalaman belajar dengan 

metode yang dipakai dalam Pendidikan Religiositas. Proses Pendidikan Religiositas 

sendiri pun merupakan proses berjenjang yang memiliki kesinambungan di tiap 

tingkatnya. Materi di kelas X, XI, dan XII dirangkum dalam tiga fokus tema yaitu 

tentang pengenalan pada pribadi dan pengalaman di kelas X, tentang agama sebagai 

sarana keselamatan di kelas XI, dan tentang hidup bermasyarakat di kelas XII. Tentu 

saja hasil dari proses panjang itu tidak serta merta tampak terjadi di sekolah melainkan 

tampak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pada hidup siswa selanjutnya. 

Studi ini akan mengambil fokus pada bagaimana Pendidikan Religiositas 

menjadi sarana pembentukan habitus keberagamaan siswa. Pendidikan dalam 

konsepnya sebagai agen sosialiasi dan sebagai sarana reproduksi budaya dari suatu 

masyarakat. Ada suatu perubahan yang dituju dan direncanakan dari sebelumnya 

menjadi suatu yang baru setelah melalui proses pendidikan. Hasil-hasil dan 

pengalaman pelaksanaan Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria menarik minat 
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peneliti untuk mendalami bagaimana suatu pandangan hidup, cara bersikap, atau 

habitus dalam bahasa Pierre Bourdieu ditanamkan kepada siswa dari beragam latar 

belakang tanpa menghilangkan kekhasan identitas keberagamaan mereka namun 

menjadikan itu sebagai dasar bagi siswa untuk membentuk suatu habitus yang 

mempengaruhi perubahan pola pikir mereka dan mengarah pada suatu pengamalan 

sikap hidup beragama dan bermasyarakat yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan dan arah penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penelitian 

akan difokuskan pada masalah penelitian berikut : 1) Bagaimana habitus keberagamaan 

siswa dibentuk dalam proses Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria Surabaya 

dan 2) Pengetahuan baru dalam hidup beragama apakah yang diperoleh siswa sebagai 

modal budaya dalam pelaksanaan Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria 

Surabaya. 

Pendekatan pemikiran Pierre Bourdieu digunakan dalam penelitian ini karena 

kerangka pemikiran Bourdieu menjembatani spektrum mikro-makro dari suatu teori 

sosiologi. Pierre Bourdieu (1930-2002) mengajukan pandangan teoritiknya mengenai 

srukturalisme dengan diwarnai pendekatan budaya Ferdinand de Sausurre dan filsafat 

eksistensialisme Jean-Paul Sartre11. Bourdieu dalam kerangka teoritiknya mengkritik 

pandangan strukturalisme murni karena hanya berfokus pada struktur-struktur objektif 

yang melingkupi aktor dan mengabaikan proses kontruksi sosial12 yang merupakan 

sarana para aktor untuk mengkontruksi dunia struktural dan kemudian bertindak atas 

landasan itu. Bourdieu dalam pemikirannya memberi peran lebih besar pada kekuasaan 

agen tanpa meninggalkan dominasi struktur. Lebih lanjut, Bourdieu memilih fokus 

pada praktik yang melibatkan peranan aktor tetapi tidak mengabaikan struktur dan 

agensi. Sintesa Bourdieu mengenai praktik dapat dipahami demikian, praktik bukanlah 

sesuatu yang dihasilkan oleh kehendak bebas dan bukan juga sesuatu yang dihasilkan 

oleh ketentuan-ketentuan objektif, praktik merupakan akumulasi dari kehendak bebas 

                                                             
11 George Ritzer, 2012, Teori Sosial Modern, Hal. 478 
12 Ibid. Hal. 482 
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individu dan juga tekanan objektif struktur pada individu. Pemikiran Bourdieu 

mengenai praktik dapat dipahami melalui rumusan berikut: 

(Habitus + Modal) x Ranah = Praktik 

Habitus 

Bourdieu juga berangkat dari pemahaman bahwa praktik sebagai kegiatan 

reflektif dan reproduktif, baik dalam relasi sosial obyektif maupun sebagai interpretasi 

subyektif individu. Ide tentang habitus atau dalam istilah lain, kebiasaan, kemudian 

menjadi titik pusat dari pemikiran ini. Ia melihat kebiasaan sebagai sistem yang dapat 

bertahan lama, disposisi yang dapat berubah-ubah dan tatanan-tatanan struktural yang 

cenderung menjadi suatu struktur yang melahirkan struktur dari prinsip generalisasi 

dan membentuk praktik-praktik13. 

Kebiasaan yang dikonsepkan Boursieu menjadi pijakan penting dalam upaya 

menengahi ide tentang strukturalisme dan ide tentang subyektivitas praktik. Ia 

mengonsepkan dalam istilah berikut: 

a. Sebagai kecenderungan-kecenderungan empiris untuk bertindak dalam cara-cara 

yang khusus; 

b. Sebagai motivasi, preferensi, cita rasa, dan perasaan(emosi); 

c. Sebagai perilaku yang mendarah daging; 

d. Sebagai suatu pandangan tentang dunia(kosmologi); 

e. Sebagai ketrampilan dan kemampuas sosial praktis; 

f. Sebagai apresiasi dan harapan berkaitan dengan perubahan hidup dan jenjang 

karier. 

Aspek yang berbeda-beda di atas menyatakan bahwa habitus merupakan suatu 

pembawaan/ciri khas yang senantiasa berubah seiring kondisi yang dihadapi. Bourdieu 

menyimpulkan kaitan antara habitus dengan aktivitas tak sadar dan non-reflektif, dalam 

artian habitus bekerja secara alamiah sebagai keputusan impulsif dan tidak dibuat 

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan nalar. Habitus membuat seseorang 

                                                             
13 Mudji Sutrisno (ed.), 2002, Teori-Teori Kebudayaan, Hal 180 
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bereaksi secara efisien dalam semua aspek kehidupannya.14 Berangkat dari 

pemahaman bahwa pribadi manusia tidak dibentuk sejak lahir melainkan tumbuh dan 

berkembang seiring dia hidup dan menerima bermacam sosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya.  

Bourdieu mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya senantiasa lekat dengan 

modal. Dalam terminologinya modal dapat berupa macam-macam bentuk yaitu, modal 

ekonomis, modal simbolik, modal sosial dan modal budaya yang mekanisme 

reproduksinya dapat dipahami melalui hubungan timbal-balik atau otonomi relatif di 

antara berbagai bentuk itu. Suatu tatanan sosial yang dihasilkan dari suatu ekspresi 

kekerasan simbolik. Bourdieu kemudian memunculkan suatu gagasan mengenai 

habitus, yaitu simbol-simbol (bahasa, status, artefak, dan adat-istiadat yang mana 

perilaku dan kebiasaan ditentukan oleh serangkaian tindakan-tindakan yang telah 

dibiasakan dan menjadi wajar15, terutama kebiasaan dari struktur yang mendominasi. 

Simbol, nilai dan pengetahuan itu kemudian dianggap sebagai suatu yang benar dan 

tidak lagi dipertanyakan kebenarannya, yang oleh Bourdieu disebut dengan doxa. 

Dalam ranah pendidikan Bourdieu memandang sekolah sebagai suatu arena 

untuk memelihara peranan-peranan sosial yang dilembagakan. Sekolah merupakan 

satu diantara cara-cara paling efektif untuk melestarikan pola sosial yang ada, oleh 

karena ia memberikan pembenaran yang nyata bagi ketimpangan-ketimpangan sosial 

dan memberikan keabsahan kepada warisan budaya, artinya, kepada suatu pembawaan 

sosial yang diperlakukan sebagai suatu pembawaan alami.16 Lalu, sekolah dianggap 

dijalankan dalam habitus kelas yang dominan. Bahasa, nilai dan asumsi mengenai 

kebenaran, keberhasilan dan kegagalan diterima dari kelompok yang dominan. Maka, 

dunia akan dimaknai sebagai suatu yang wajar dalam satu pandangan yang ditegaskan 

oleh guru.  

                                                             
14 Mudji Sutrisno (ed.), 2002, Hal. 181 
15 Philip Robinson, 1986, Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan, Hal. 51 
16 Ibid. Hal. 51 
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Habitus dalam konsep ini juga mengacu pada suatu sistem tatanan nilai dan moral 

yang dianut oleh kelompok dominan. Dalam terminologi Bourdieu, transmisi nilai dan 

moral kelompok dominan ini terjadi melalui kekuasaan agensi terhadap aktor 

(individu). Proses transmisi nilai ini tidak lagi menjadi suatu bentuk pemaksaan atau 

agitasi tetapi lebih pada suatu proses yang tidak dirasakan secara langsung oleh aktor. 

Bourdieu menyebut dengan istilah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik menjadi 

sarana rujukan atau dalam kata lain sebagai sarana kontrol terhadap tata perilaku dan 

nilai masyarakat. Aktor yang berhubungan langsung dengan agensi merasakan suatu 

pembebanan nilai kultural pada mereka mengenai apa yang dianggap baik dan benar 

bagi kelompok masyarakat dominan.  

Habitus juga diperoleh dari suatu kedudukan sosial yang dipegang dalam waktu 

yang lama, artinya habitus sangat bergantung pada posisi sosial individu. Individu yang 

memiliki kedudukan sosial yang sama akan cenderung memiliki habitus yang sama 

sebagai hasil manifestsi kedudukan sosialnya itu. Akan tetapi, habitus bukanlah satu 

faktor yang secara sendirian menentukan pemahaman aktor, dalam kata lain, habitus 

juga dapat disebut sebagai fenomena kolektif yang membentuk kesadaran aktor. 

Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Habitus membentuk dan 

dibentuk oleh dunia sosial. Di satu pihak habitus merupakan “struktur yang menyusun” 

dunia sosial, dilain pihak ia adalah “struktur yang tersusun” oleh dunia sosial17. 

Bourdieu dan Passeron (1991) mengemukakan kecenderungan yang membentuk 

habitus dapat muncul dari penanaman (inculcate), terstruktur (structured), melalui 

jangka waktu yang lama (durable), berkembang (genitative), dan dapat dipindahkan 

(transposable). Penanaman dapat diartikan bahwa habitus dibentuk melalui proses 

pembelajaran yang juga berperan sebagai sarana adopsi nilai. Peranan struktur dalam 

pembentukan habitus juga tampak dari apa yang kemudian disebut sebagai kultur 

dominan. Bourdieu menggambarkan hubungan antara internalisasi dan eksternalisasi 

dalam konsep habitus sebagai suatu hubungan dialektik, dan juga memungkinannya 

untuk menjembatani antara subjektivisme dan objektivisme, yang memperhatikan 

                                                             
17 I.B. Wirawan, 2012, Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Hal 276  
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peranan kesadaran agensi sebagai subyek dalam struktur, serta tidak menghilangkan 

pengaruh struktur terhadap agen.   

Ranah 

Penjelasan Bourdieu kemudian berlanjut pada field atau dalam istilah yang lain 

ranah/arena, yaitu suatu pertemuan sosial-spasial diantara para aktor dan melibatkan 

modal para aktor yang berperan dalam ranah itu. Ranah diibaratkan suatu tempat yang 

historis dan non-homogen untuk menjembatani relasi antara agensi dan struktur, 

dimana dalam ranah ini saling bersaing untuk memperoleh keuntungan lebih dulu18. 

Relasi dalam ranah cenderung antara sub-ordinat dan para pemegang kuasa dominan 

dalam suatu setting sosial(antara struktur dengan agensi). Mereka yang bertarung 

dalam ranah ini kemudian melakukan suatu penyesuaian-penyesuaian modal yang 

dimilikinya dengan konsep nilai yang dianut oleh struktur. 

Ranah terbentuk dari perbedaan relasi dalam strata sosial yang mana garis batas 

dalam ranah ini diatur ulang sehingga dampaknya terbatas. Relasi antar ranah ini 

semakin kompleks dalam masyarkat yang berkembang. Terkait dengan aturan ini, 

maka para aktor bersaing untuk mendapat keuntungan yang terdapat dalam ranah itu. 

Kompetisi ini mendefinisikan relasi obyektif diantara partisipan yang lewat beberapa 

faktor sepeti jumlah modal yang dilibatkan, pandangan mereka terhadap ranah dan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang lekat pada ranah. 

Lebih lanjut para aktor kemudian mampu menggunakan secara efektif sumber daya 

mereka yang disejajarkan dengan adaptasi mereka terhadap habitus dalam ranah 

tertentu. 

Ranah dikontruksikan dari nilai-nilai, prinsip dasar fundamental terhadap visi 

dan divisi, atau norma yang dianut dan dilakukan oleh pihak yang berkuasa dalam suatu 

ranah. Nilai yang mendasari suatu ranah tidak dapat diberlakukan di ranah lain, dan 

seperti diketahui pembedaan antara ranah estetika dimana modal budaya lebih dihargai 

daripada modal ekonomi dan di ranah ekonomi dimana modal ekonomi dihargai lebih 

                                                             
18 George Ritzer, 2012, Teori Sosial Modern, Hal 484 
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dari modal budaya. Agen yang berperan dalam ranah tidak terikat dalam suatu 

pemahaman kontrak yang jelas, melainkan dibentuk dari dasar ranah. Pemahaman yang 

ditegakkan dalam dan pendapatan keuntungan ditentukan oleh suatu ilusi sosial. 

Modal 

Bourdieu secara khusus menggunakan konsep-konsep materialistik untuk 

menilai proses pembentukan habitus individu. Pandangan Bourdieu tentang 

kepemilikan modal memberikan suatu penjelasan tersendiri akan ikatan struktur 

terhadap individu melalui kepemilikan modal. Kepemilikan modal inilah yang 

menjamin mobilitas dan kemampuan individu untuk berhadapan dengan struktur yang 

dominan pada arena-arena hidupnya. Beurdieu membagi modal menjadi empat yaitu : 

a. Modal ekonomi : kepemilikan akan sumber-sumber produksi ekonomi dan harta 

benda materialistik 

b. Modal sosial : jaringan dan relasi-relasi sosial yang dimiliki individu yang 

memungkinkannya untuk melakukan mobilitas ataupun kesempatan untuk 

mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi 

c. Modal simbolik : kemampuan untuk menggunakan peran-peran simbolik yang 

dimiliki seorang individu. 

d. Modal budaya : kepemilikan individu terhadap pengetahuan dan praktik-praktik 

dalam masyarakat yang kemudian diinternalisasikan sebagai obyektifikasi 

personal individu. 

 

Secara khusus dalam penelitian ini akan menggunakan konsep modal budaya 

Bourdieu sebagai alat analisis. Modal budaya sendiri dinilai Bourdieu lebih luas 

dibandingkan dengan habitus. Modal budaya memiliki beberapa dimensi19 yaitu : 

a. pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya 

b. cita rasa budaya(cultural taste) dan preferensi 

c. kualifikasi-kualifikasi formal seperti  

                                                             
19 Mudji Sutrisno, 2005, Teori-Teori Kebudayaan, Hal 181 
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d. kemampuan-kemampuan budayawi (cultural skill) dan pengetahuan praktis 

e. kemampuan untuk dibaedakan dan membuat perbedaan antara yang baik dan 

yang buruk. 

Modal budaya bagi Bourdieu merupakan hasil dari penentuan sosial individu 

yang berangkat dari status ekonomi dan dan kelas sosial, ia dibentuk dalam suatu 

lingkungan sosial yang membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang 

dianggap buruk20. Bourdieu juga mengaitkan modal budaya terhadap preferensi sosial 

seseorang, dalam arti penentuan pilihan-pilihan seseorang secara sosial ditentukan oleh 

citarasa kelas sosial yang ia anut. Pembedaan apa yang baik dan buruk dalam kaidah 

modal budaya ditentukan oleh kelas elit yang menguasai struktur dominan dalam suatu 

tatanan sosial. Pembedaan ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan budaya 

tinggi (high culture) dan budaya rendahan. Kecenderungan seseorang untuk apa yang 

dianggap sebagai kebudayaan baik terkait dengan penerimaan sosial dimana ia tidak 

lagi mau mengidentifikasikan dirinya termasuk dalam budaya populer yang dianggap 

lebih rendah. Secara lebih eksplisit pemikiran Bourdieu dinyatakan dengan kekuasaan 

kelompok elite untuk mendefinisikan apa yang legitim dan tidak legitim dengan 

demikian mereka memberi penekanan penghargaan pada kecakapan dan kecerdasan 

yang semakin menegaskan posisi dan status sosial mereka21. Dalam kaitan dengan 

kajian penelitian ini maka kelas yang berkuasa kemudian membangun suatu kultur baru 

dengan wacana toleransi dalam keberagaman. Mengadopsi kerangka teoritik modal 

sosial, maka, kelas dominan menekankan bagi mereka apa yang sah, yaitu penerimaan 

akan kelompok liyan dan sikap toleransi lebih baik daripada ekslusivisme dan 

intoleransi sebagai preferensi sosial yang diutamakan pada individu yang berada dalam 

pengaruh kelas dominan. 

                                                             
20 Dalam karyanya berjudul Distinction (1979), Bourdieu menjelaskan bahwa posisi kelas sosial 
menentukan preferensi sosial individu. Kecenderungan untuk mengadopsi atau mengonsumsi suatu 
yang high-class dan ekslusif misalnya, timbul dalam kelas sosial atas yang membedakan dirinya dengan 
konsumsi masyarakat kelas bawah yang lebih populer dan cenderung tidak me-miliki selera konsumsi 
akan barang bernilai tinggi. 
21 Herwanto, dlm. Sutrisno, 2005, Hal 182 
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Simpulan 

Pendekatan dan Metode yang digunakan dalam praktik Pendidikan Religiositas 

di SMA Santa Maria Surabaya ditujukan pada upaya pembentukan habitus siswa. 

Habitus yang dibentuk adalah kebiasaan untuk melakukan refleksi, budaya dialogis dan 

keterbukaan untuk berbagi di antara siswa. Kebiasaan itu dibentuk agar siswa mampu 

1) mengenal diri, lingkungan dan sesamanya, dan kemudian dapat bersikap terhadap 

kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi dan menjadi manusia yang berkembang, 2) 

memiliki keterbukaan dan semangat dialogis dengan teman-teman yang berbeda latar 

belakang dan 3) mampu membagikan pengalaman dan pandangan mereka kepada 

orang lain. 

Tujuan-tujuan itu dicapai melalui peranan pengajar sebagai fasilitator yang 

memberikan lebih banyak porsi pada siswa untuk kemudian mengembangkan apa yang 

mereka dapat dalam materi di sekolah dengan penugasan dan pengolahan siswa secara 

pribadi. Sekolah dalam peran kelembagaannya juga menjadi pihak yang ikut serta 

membentuk habitus siswa. Melalui program tahunan yang diintegrasikan dengan nilai-

nilai Pendidikan Religiositas dan pengembangan karakter siswa yang membawa siswa 

mengalami situasi nyata akan masayarakat dan lingkungannya. Di samping itu, sekolah 

lewat kebijakan dan regulasinya berusaha membangun suatu karakter dasar siswa yang 

ditujukan untuk membiasakan siswa akan kebiasaan baru yang mendukung upaya 

Pendidikan Religiositas. 

 Akuisisi modal budaya dalam proses pembelajaran Pendidikan Religiositas di 

SMA Santa Maria Surabaya oleh siswa ditemukan dalam penelitian ini memang terjadi. 

Akuisisi modal budaya dilakukan oleh siswa lewat pengetahuan baru yang didapatkan 

lewat Pendidikan Religiositas dan kegiatan sekolah yang mendukung Pendidikan 

Religiositas. Melihat pandangan siswa tentang pelaksanaan Pendidikan Religiositas, 

proses refleksi, proses dialog dan program sekolah yang mendukung Pendidikan 

Religiositas maka pengetahuan baru yang didapatkan sebagai modal budaya oleh siswa 

disimpulkan sebagai berikut : 
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Modal Budaya dalam Pendidikan Religiositas 

Sarana Perolehan Pengetahuan 
Pengetahuan Baru sebagai Modal 

Budaya 

Penerapan Pendidikan Religiositas Daya kritis, siswa tidak lagi menerima materi 
hanya satu arah dari pengajar melainkan 
mulai mencari dan mengolah secara mandiri 

Proses refleksi Kemampuan untuk mengenali dan mengolah 
perasaan, pikiran dan dorongan yang ada 
dalam pengalaman keseharian siswa. 

Proses dialog Penerimaan, penghargaan dan pemahaman 
terhadap orang lain yang berbeda latar 
belakang, dan keterbukaan untuk menyam-
paikan pandangan terhadap orang lain. 

Program sekolah yang mendukung 
Pendidikan Religiositas 

Pengenalan dan pemahaman akan situasi 
nyata dalam masyarakat dan kemampuan 
membangun sikap atas apa situasi yang 
dilihat dan dialami. 

  

 Merangkum dari matriks diatas, siswa mendapatkan pengetahuan baru sebagai 

modal budaya melalui dua sumber, yaitu: 1) internal, melalui proses refleksi dan 

pengolahan pengalaman siswa dan 2) eksternal melalui dialog dan pertemuan dengan 

orang lain lewat keseharian dan program-program yang mendukung. Pengetahuan baru 

yang didapatkan itu memberi siswa pemahaman pada nilai-nilai keberagaman dan 

inklusifitas dan memberi afirmasi atas pengetahuan dan keperayaan terhadap ajaran 

agama mereka dalam kehidupan sehari-hari.  

 Pengetahuan baru yang diperoleh siswa dan kemudian diakuisisi sebagai modal 

budaya memiliki perbedaan pada tiap informan. Perbedaan ini terutama karena 

pengaruh dari modal budaya yang dimiliki sebelumnya terhadap pengetahuan baru 

yang didapatkan. Perolehan pengetahuan baru dan akuisisi modal budaya masing-

masing informan ditunjukkan dalam matriks berikut: 
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Proses Akuisisi Modal Budaya oleh Siswa dalam Pendidikan Religiositas 
Informan Proses Perolehan 

Pengetahuan Baru 
Pengetahuan Baru 

yang Diperoleh 
Modal Budaya yang 

Diakuisisi 
MI (P) 
Islam 

Dialog dengan teman 
yang berbeda agama 

Teman-teman yang 
berbeda agama 
memiliki sikap 
toleransi yang tinggi. 

Keterbukaan untuk 
membangun relasi dengan 
teman yang berbeda agama 
dalam lingkungan pergaulan 
di dalam dan luar sekolah. 

AH (L) 
Katolik 

Pengajaran Pendi-
dikan Religiositas, 
khususnya proses 
refleksi dan dialog 
dengan teman sebaya 

Pemahaman bahwa 
semua agama 
mengajarkan kebaikan 
dan agama tidak 
dipahami secara 
sempit. 

Pengetahuan dalam hal 
keagamaan dan pan-dangan 
moderat dalam menyikapi 
kasus dalam hidup 
bermasyarakat. 

LD (P) 
Protestan 

Proses refleksi dan 
diskusi dengan 
kelompok pergaulan 

Kesadaran bahwa 
kegagalan bukan akhir 
dari segalanya, masih 
ada upaya yang bisa 
dilakukan. 

Kemampuan menghadapi 
dan menentukan sikap atas 
masalah yang dialami. 

AN (L) 
Buddha 

Pengalaman bertemu 
dengan subyek-
subyek dalam 
program Respect and 
Serve Others 

Pemahaman akan 
martabat manusia 
sama apapun profesi 
dan kondisi hidupnya. 

Kemampuan menghargai 
orang lain tanpa meman-
dang profesi dan tingkat 
ekonomi. 

FR (L) 
Protestan 

Dialog dengan teman 
yang berbeda agama 

Pengetahuan akan 
ajaran dan pandangan 
agama yang berbeda 
yang dianut oleh 
teman-teman. 

Kemampuan memahami, 
menghargai dan berelasi 
dengan teman yang berbeda 
agama  

Keterangan: (P) perempuan; (L) laki-laki 

 

Dalam konsep Bourdieu mengenai praktik yang dijabarkan dalam rumusan 

(habitus + modal) X ranah = praktik maka pembentukan habitus keberagamaan siswa 

dalam Pendidikan Religiositas dapat dianalisis dengan persamaan diatas. Pengetahuan 

baru yang didapatkan siswa lewat Pendidikan Religiositas dan pengetahuan siswa yang 

dibawa sebagai ciri khas individual yang dibentuk melalui keluarga dan lingkungan 

(heterodoxa) dielaborasikan sebagai habitus dan modal-modal budaya siswa. Kedua 

unsur tersebut kemudian diolah (dalam bahasa Bourdieu dipertarungkan) dalam ranah 

pendidikan agama yang kemudian menghasilkan praktik sebagai pernyataan dari 

kebenaran-kebenaran yang sudah diterima dan tidak lagi dipertanyakan (doxa). Hasil 

akhir dari rumusan itu adalah praktik keberagamaan baru siswa, yang ditunjukkan 

misalnya dalam sikap toleransi dan penerimaan terhadap teman-teman yang berbeda 

agama. 
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Berdasarkan analisis data dan analisis teoritis yang dilakukan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai proses pembentukan habitus keberagamaan siswa 

dalam Pendidikan Religiositas dan proses perolehan pengetahuan baru sebagai modal 

budaya siswa. Kesimpulan yang dapat ditarik antara lain: 

1.  Pendidikan Religiositas di SMA Santa Maria membentuk habitus siswa dengan 

memberikan pengetahuan baru dalam hal hidup beragama dan bermasayarakat 

yang diterima sebagai kebenaran yang tidak lagi diragukan (doxa), yang 

diperoleh dari proses pembelajaran, refleksi pribadi, dialog dengan teman yang 

berbeda agama, diskusi dalam kelompok pergaulan, dan program-program 

sekolah. Secara khusus, pengetahuan baru yang didapat siswa Muslim adalah 

pemahaman akan sikap toleransi yang tinggi dari teman yang berbea agama, 

siswa Katolik mendapat pemahaman bahwa semua agama mengajarkan 

kebaikan, siswa Protestan mendapat kesadaran akan ada upaya yang bisa 

dilakukan setelah mengalami kegagalan dan pengetahuan akan ajaran dan 

pandangan agama yang berbeda, siswa Buddha mendapatkan pemahaman 

bahwa martabat manusia sama apapun pekerjaan dan kondisinya. 

2. Modal budaya yang dibangun siswa dari pengetahuan baru mengenai hidup 

beragama. Secara khusus bagi siswa Muslim adalah keterbukaan untuk 

membangun relasi yang dengan teman yang berbeda agama, bagi siswa Katolik 

adalah pengetahuan keagamaan yang lebih luas dan pandangan moderat dalam 

mnyikapi kasus hidup bermasyarakat, bagi siswa Protestan adalah kemampuan 

menghadapi dan menentukan sikap atas masalah yang dialami dan kemampuan 

pemahaman dan berelasi dengan teman yang berbeda agama, bagi siswa 

Buddha adalah kemampuan menghargai orang lain tanpa memandang profesi 

dan tingkat ekonomi. 
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