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ABSTRAK

YOGA DALAM AGAMA HINDU DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
TINGKAT SPIRITUAL STUDI SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU 

LAMPUNG

Oleh
Dani Erlangga

Yoga merupakan suatu ajaran dalam agama Hindu yang sudah lahir ribuan 
tahun sebelum masehi. Dengan mempertimbangkan  hal tersebut maka peneliti 
mengangkat sebuah judul “Yoga Dalam Agama Hindu dan Pengaruhnya 
Terhadap Tingkat Spiritual Studi Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung dengan 
merumuskan masalah penelitian 1. Bagaimana prosesi kegiatan yoga yang 
berlangsung di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung ? 2. Bagaimana pengaruh 
yoga terhadap tingkat spiritual penganut agama Hindu di Sekolah Tinggi Agama 
HinduLampung ?. penelitian ini bertujuan 1. Mengetahui prosesi kegiatan Yoga di 
Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. 2. Mengertahui pengaruh Yoga terhadap 
tingkat spiritual penganut agama Hindu di Sekolah Tinggi Agama Hindu 
Lampung.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui 
penelitian lapangan dalam bentuk Observasi yang bersifat Non Partisipan guna 
mendapatkan data yang akurat pada saat kegiatan berlangsung. Wawancara yang 
mendalam guna menggali informasi terkait penelitian dan pengumpulan data 
kegiatan yang dilakukan baik dalam bentuk foto maupun lainnya. Data yang 
diperoleh selanjutnya masuk ketahap olah data yang bersifat kualitatif, selanjutnya 
data masuk ke tahap Analisa data, dalam hal penelitian menggunakan analisa 
bersifat Deskriptif.

Setelah analisa kemudian dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa Yoga 
Dalam Agama Hindu dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Spiritual adalah sebagai
salah satu matakuliah yang harus di tempuh oleh seluruh mahasiswa yang 
diajarkan setiap mahasiswa semester 2 setiap minggu pada hari selasa sampai 
dengan selesai dan juga sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan 
sebagai manusia yang beragama yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh 
agama untuk menumbuhkan intelektual siswa yaitu (IQ), prilaku atau kecerdasan 
emosianal (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) pada siswa Hindu. Pelajaran 
Agama Hindu penting untuk diajarkan kepada mahasiswa/i serta generasi muda 
pada umumnya guna tercipta siswa Hindu yang berakhlak mulia tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat meberikan beberapa 
saran 1. Kepada mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, peneliti menyarankan 
untuk meneruskan pengkajian ini, memperdalam, memperluas wawasan dan karya 
ini dapat dijadikan minimal sebagai sumber informasi. 2. Kepada Fakultas 
Ushuluddin, peneliti menyarankan agar melengkapi atau paling tidak 
memperbanyak buku-buku keagamaa khususnya agama Hindu dan secara umum 
agama diluar Hindu maupun yang lainnya. 3. Kepada penganut agama Hindu
bahwa perlu mengetahui dan mempelajari agama lain, sehingga dapatlah 
mengetahui persamaan dan perbedaannya. Hal ini juga untuk lebih memperdalam 
dan memantapkan keyakinan tentang kebenaran-kebenaran isi pokok dan fungsi 
yang terkandung didalamnya. 
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MOTTO

“Kedamaian abadi bukanlah tentang harta, tahta atau jabatan,

tapi kedamaian abadi adalah 

kedamaian hati, kedamaian pikiran dan kedamaian jiwa”

(Dr. Zakir Naik)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat kata-kata istilah 

yang terdapat dalam judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah: “Yoga Dalam 

Agama Hindu dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Spiritual” dengan mengambil 

tempat penelitian di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung.

Yoga (Sanskerta= persatuan) sistim ajaran gaib yang diperkembangkan Hiduisme 

dengan maksud membebaskan orang dari dunia khayalan seperti yang dipahami 

dengan pancaindra.1

Agama adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dsb) 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu.2

Hindu adalah agama yang berkitab suci Weda.3Agama Hindu berkembang 

sejak 1500 S.M. bersamaan dengan masuknya suku bangsa Arya (Indo German) 

ke India Utara. Mereka mula-mula menduduki daerah Sungai Indus, yang 

kemudian bercampur dengan penduduk asli yang terdiri dari suku-suku bangsa 

Dravida dan lain-lain suku-suku bangsa yang berdiam di India Utara.

Kepercayaan bangsa Arya yang berpadu dengan kepercayaan penduduk asli 

menjadi semacam syncretisme yang membentuk Agama Hindu.4

                                                            
1Ensiklopedia Umum, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius, Edisi Pertama, 1973), h. 1181.
2Ibid, h.10.
3Ibid, h. 353.
4 Arifin, Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar (Jakarta: Golden Terayon Press, 

1986), h. 56.
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Spiritual adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, 

batin).5pelajaran yang meningkatkan kesadaran kita, membuat kita lebih sadar 

sebagai roh dan akhirnya menyatukan diri dengan Tuhan.6

Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung (STAH) adalah salah satu 

lembaga pendidikan tinggi formal di bawah naungan Kementrian Agama 

Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 2003 di Bandar Lampung. Pada awal 

berdirinya Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung masih menginduk dengan 

Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta sampai dengan angkatan 

IV. Tahun 2007 Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung resmi berdiri sendiri dan 

memperoleh izin operasional dari Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI No 

DJ.V/PP.00.9/7 10/2007 tanggal 12 April 2007. Alamat Sekolah Tinggi Agama 

Hindu diatas berada di Jalan Gatot Subroto No. 1 / 88, Gang Payakun, Garuntang, 

Lampung.7

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, peneliti memaparkan fokus 

kajian yang berkaitan tentang suatu prosesi kegiatan yoga yang berpengaruh 

kepada tingkat spiritual dengan mengambil objek kajian penelitian yaitu para 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, yang menurut peneliti 

merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena sejauh peneliti pahami

bahwa yoga merupakan jalan suci bagiumat Hindu untuk mencapai suatu keadaan 

dimana seorang hamba bisa menyatu dengan Tuhan.

                                                            
5Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, h. 960.
6 Irmansyah Effendi, Msc., Reiki Tummo (Teknik Efektif  untuk Meningkatkan Kesadaran 

dan Energi Spiritual), Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002), h. 70.
7 Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung”(On-line), tersedia di: 

http://www.stahlampung.ac.id/sejarah-singkat/(5 Mei 2016).
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Didalam agama Hindu ada beberapa metode untuk bisa menyatukan diri 

dengan Tuhan, salah satunya adalah dengan cara Yoga. Oleh karena itu 

peneliti merasa tertarik untuk mengungkapkan Yoga dalam kaitannya 

menyatukan diri dengan sang Pencipta.

2. Spiritual adalah alasan yang tepat mengapa dalam sebuah agama 

diharuskan  mempunyai sebuah tatanan kegiatan ibadah untuk tetap 

menjalin hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan. Maka dari itu 

peneliti berharap mampu menjawab bahwa sebuah bentuk kegiatan 

ibadah adalah tujuan untuk mencapai atau mempunyai nilai spiritual yang 

tinggi.

3. Mampu mengetahui dan memahami  sebuah bentuk kegiatan ibadah 

dalam suatu agama adalah cara yang bijak untuk bisa menjaga persatuan 

dan persaudara agar muncul sikap toleransi sesama manusia yang 

beragama.

4. Sekolah Tinggi Agama Hindu merupakan satu-satunya perguruan tinggi 

Hindu yang ada di propinsi Lampung bahkan hanya satu-satunya di pulau 

Sumatera, oleh karena itu peneliti merasa kagum akan semangat umat 

Hindu yang Minoritas di Lampung membuat satu lembaga pendidikan 

yang merupakan harapan dan generasi penerus umat Hindu.

5. Tersedianya data dan literatur penunjang yang memadai sehingga 

diharapkan akan mempermudah pelaksanaan penelitian dan ada 

relevansinya dengan disiplin ilmu yang penelit pelajari yaitu Jurusan 

Studi Agama-agama.
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C. Latar Belakang Masalah

Agama sebagai aspek kebutuhan hidup manusia merupakan manifestasi 

budaya, karena didalamnya terkandung cita, rasa dan karsa manusia dalam 

menjamin komunikasi dengan zat yang dianggap suci. Agama merupakan 

kodrat kejiwaan yang bersumber dari suatu keyakinan terhadap suatu zat yang 

dianggap mempunyai kekuatan diluar diri manusia. Agama sudah tumbuh 

bersamaan dengan lahirnya manusia, baik secara pribadi maupun dalam 

masyarakat, karena manusia membutuhkan pertolongan yang datang dari luar 

dirinya. Dengan demikian agama dianut oleh semua lapisan masyarakat dan

seluruh tingkat kebudayaan.8

Agama yang ada di dunia ini mempunyai ajaran yang berbeda-beda dalam 

mengatur kehidupanumatnya, dengan ajaran tersebut umat beragama mampu

membawa dirinya dalam segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan 

Tuhannya.9

Dalam kebanyakan agama, pedoman untuk hidup berdasarkan moral 

agama dirumuskan dalam bentuk perintah-perintah agama. Dari segi asal-usulnya, 

perintah agama itu ada yang diambil dari kitab suci, ada yang dikembangkan dari 

pemikiran tokoh keagamaan yang terkemuka. Ada juga yang lahir dari praktik 

penghayatan iman umat, yang terkumpul dalam tradisi.10

Menurut Hindu Dharma tujuan agama atau dharma adalah mencapai 

moksa dan kesejahteraan umat manusia, yang dimaksud moksa ialah kebebasan 

dari segala ikatan duniawi, bebas dari karma, dan bebas dari samsara. Moksa 

                                                            
8Abdullah Ali, Agama DalamIlmuPerbandingan(Bandung: NuansaAulia, 2007), h. 29.
9Ali Syaifuddin, TitikTemuMistikAntar Agama (Semarang: TeologiaFakultasUshuluddin, 

1993),  h. 30.
10A.M. Hardjana, Op. Cit, h. 96.
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dapat dicapai semasa orang masih hidup, namun sudah bebas dari segala ikatan 

duniawi (jiwanmukti). Tetapi moksa juga dapat dipakai sesudah orang mati. 

Jalan mencapai moksa atau kelepasan ada 4, ialah:

a. Jnanayoga, ialah menyatukan diri dengan sang Hyang Widi dengan cara 

mengabdikan pengetahuan (jnana).

b. Bhaktiyoga, ialah menyatukan diri dengan sang Hyang Widi dengan cara 

melakukan sujud yang tulus ikhlas (bakti).

c. Karmayoga, ialah menyatukan diri dengan sang Hyang Widi dengan cara 

melakukan perbuatan-perbuatan mulia atau amal-amal (karma) tanpa 

pamrih.

d. Rajayoga, ialah menyatukan diri dengan sang Hyang Widi dengan cara 

melakukan tapa brata, Yoga sampai samidi (raja).

Keempat jalan ini disesuaikan dengan keperibadian, watak serta 

kesanggupan manusia. Masing-masing boleh memilih salah satu jalan itu yang 

sesuai dengan kecakapannya.11

Sistem Rajayoga dari Hinduisme juga sangat gemilang dan khas sifatnya. 

Ajaran-ajarannnya sangat besar gunanya dan mengandung ajaran yang sangat 

tinggi. Tak ada sistem latihan fisik dipermukaan bumi ini yang dapat menandingin 

Hatha Yoga. Kundalini Yoga juga sangat hebat, sehingga banyak orang-orang 

Amerika dan Eropa yang mencari Sannyasin dan Yogin Hindu. Mereka 

mengunjungi pegunungan Himalaya secara teratur mencari guru-guru yoga. 

Beberapa orang diantaranya menetap bersama-sama para yogin Hindu sebagai 

siswa dan melaksanakan ajaran Yoga, walaupun mereka dilahirkan sebagai orang 

                                                            
11 Harun Hadiwijono, Agama Hindu dan Budha (Jakarta: Gunung Mulia, 2013), h.174.
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Kristen mereka melaksanakan Rajayoga dan Wedanta.12Yoga merupakan satu 

usaha sistematis untuk mengendalikan pikiran dan mencapai kesempurnaan. Yoga 

meningkatkan daya konsentrasi, menahan tingkah laku dan pengembaraan pikiran 

dan membantu untuk mencapai keadaan supra sadar atau nirwikalpa samadhi.13

Spritualitas, istilah ini berkaitan dengan kata benda bahasa Latin spiritus 

yang berarti roh, jiwa, sikap batin. Dalam uraian ini, pengertian spiritualitas yang 

dipakai adalah sikap batin atau arah utama hidup dari seseorang atau kelompok. 

Jadi, spiritualitas tidak sekedar memaknai perkataan atau beberapa kebiasaan 

(misalnya, rajin ke gereja), namun juga menyangkut seluruh arah hidup seperti 

tercermin dalam pikiran, perkataan dan tindakan. Sikap batin disini tidak 

dimaksudkan sebagai suatu sikap yang terlepas dari kehidupan lahiriah, tetapi 

sikap yang menentukan keseluruhan hidup kita, entah disadari atau tidak disadari. 

Spiritualitas merupakan pengarah keperibadian kita, ada spiritual yang kacau, ada 

yang kekanak-kanakan, tatapi juga ada spiritualitas yang sudah terbentuk dan 

dewasa. Spiritualitas menjadi nyata dalam cita-cita, dalam kekhawatiran, dalam 

suka dan duka kita. Setiap manusia secara individu (dan setiap kelompok) 

memiliki spiritualitasnya sendiri yang terbentuk oleh pendidiknya, situasi sosial 

ekonomi, oleh jenjang usia muda atau tua,oleh adanya perbendaan gender laki-

laki atau perempuan dan agama seseorang.14

Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak mengamati pranayama, dan 

yoga surya namaskar dalam bentuk doa sehari-hari karena peneliti menginginkan 

para Mahasiswa/i bisa melakukan pranayama, dan yoga surya namaskar dan 

                                                            
12 Sri Swami Sivananda, Intisari Ajaran Hindu, (Surabaya: Paramita, 2003), h. 4.
13Ibid, h. 206.
14 B.F. Drewes, Julianus Mojau, Apa Itu Teologi (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2007), 

h. 28.
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praktik bhakti dalam bentuk doa sehari-hari guna meningkatkan kesadaran 

spiritual para mahasiswa.

Mahasiswa/i  Sekolah Tinggi Hindu Lampung memiliki suku yang 

berbeda-beda diantaranya Jawa, Bali, Medan. Kegiatan yoga  diselenggarakan 

oleh mahasiswa/i Sekolah Tinggin Agama Hindu Lampung  pada pagi hari senin 

pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 sebelum menjelang kegiatan yoga para 

mahasiswa tersebut melakukan sembahyang atau berdoa meminta ketenangan 

dalam beryoga supaya mampu berpusat pada satu titik yaitu pemujaan kepada 

dewa matahari yang langsung dipimpin oleh instruktur yoga di kampus tersebut. 

Peneliti mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini melihat ritual, upacara

atau senam yoga yang dilakukan bersama mahasiswa/i Sekolah Tinggi Agama 

Hindu Lampung, dari sinilah ketertarikan guna kemudian yang mendorong 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang yoga, sehingga membuat peneliti 

ingin mengatahui sejauh mana tradisi atau kegiatan yoga yang dilakukan Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Lampung yang berkontribusi dan memberikan manfaat 

terhadap terciptanya pemahaman yang sejati tentang yoga untuk meningkatkan 

nilai-nilai spiritual terhadap pelaku kegiatan yoga tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini berusaha 

menjawab persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi kegiatan yoga yang berlangsung di Sekolah Tinggi 

Agama Hindu Lampung ?

2. Bagaimana pengaruh yoga terhadap tingkat spiritual penganut agama 

Hindu di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung ?
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui prosesi kegiatan yoga di Sekolah Tinggi Agama Hindu

Lampung.

2. Mengetahui pengaruh yoga dalam tingkat spiritual penganut agama Hindu 

di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu Studi Agama-Agama, khususnya yoga sebagai 

medianya.

2. Menambah kontribusi dalam pengembangan wacana berfikir dan sebagai 

sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari.

3. Dengan adanya penelitian ini dapat  memberikan sumbangsih pemikiran 

terhadap masyarakat khususnya mahasiswa yang diteliti, sehingga

menambah khasanah keilmuan untuk tetap menjaga keistiqomaahan dalam 

melaksanakan ajaran agama.

4. Memberikan pemahaman kepada Non Hindu untuk tetap menghormati 

apapun bentuk ibadah yang dilakukan dan memberikan ruang yang seluas 

luasnya untuk kembali pada ajaran yang diyakininya.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berhasil bila menggunakan metode yang tepat dan 

berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu:
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis ini berupa penelitian lapangan (field research). Dinamakan 

studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam 

arti bukan dilaboraturium atau diperpustakaan.15Dalam peneltian ini 

peneliti mengamati secara langsung kelokasi penelitian guna melihat 

kegiatan yoga yang berlangsung di Sekolah Tinggi Agama Hindu 

Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, 

yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya.16 Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang suatu bentuk 

tingkatan nilai spiritual yang dilakukan seseorang dalam meningkatkan 

kedekatannya dengan Tuhan atau gambaran tentang nilai-nilai yang 

terkandung dalam ibadah tersebut. Dalam hal ini peneliti  mengungkapkan

yoga sebagai media untuk meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan seorang 

hamba kepada Tuhanyang tercermin dari kegiatan yoga di Sekolah Tinggi 

Agama Hindu Lampung.

2. Sumber Data

Untuk mempermudah penulisan, sumber penelitian dalam kajian ini di 

kelompokkan sebagai berikut:

                                                            
15Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 3.
16 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63.
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a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber 

penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer dapat berupa subjek (orang) secara individu 

maupun kelompok. Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan 

dari hasil wawancara kepada responden terkait penelitian. Responden

dalam penelitian adalah mahasiswa dan dosen pengajar yoga di Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti 

terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.17 Data sekunder 

merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu untuk dapat 

digunakan oleh peneliti kemudian ditambah dengan sumber buku-buku 

yang tersedia yang terkait dengan data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka perlu menggunakan 

metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah: 

                                                            
17 M. Iqbal Hasan, pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian atau Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 22.
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a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu metode pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dangan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.18

Dalam hal ini peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan 

mendapatkan data tentang yoga yang diajarkan dilingkungan Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Lampung dan pengaruhnya terhadap tingkat 

spiritualpara pelaku yoga dilingkungan tersebut. Penelitian ini adalah 

penelitian non partisipan yang artinya peneliti mengikuti dan memperoleh 

data dari dalam tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yoga yang 

dilakukan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu Lmapung.

b. Metode Interview

Metode interview disebut dengan metode wawancara, yang 

dimaksud dengan metode wawancara ialah salah satu metode 

pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden,19 adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah 

mahasiswa/i Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, tokoh agama Hindu, 

dan dosen yang mengajar yoga tersebut yang terdiri dari 52 orang 

mahasiswa, dan 2 orang dosen. 

c. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian kasus yang akan dilaksanakan, informasi yang 

berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa 

                                                            
18Ibid.
19Ibid, h. 39.
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menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sumber data yang eksplisit. 

Adapun jenis-jenis dokumen tersebut seperti surat, memorandum, 

pengumuman resmi, penelitian yang sama, kliping-kliping yang baru dan 

artikel yang muncul di media masa, maupun laporan peristiwa lainnya.20

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat 

alat yang memandu untuk pengambilan data dokumen. Ini dilakukan, agar 

dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara 

langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa: 

foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah 

dan sebagainya.21

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto, 

data kampus, atau surat bukti suatu peristiwa. Dokumentasi ini digunakan 

untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran suatu peristiwa, 

sehingga suatu penelitian menjadi valid adanya. Dalam hal ini juga 

penelitian memerlukan data sejarah Sekolah Tinggi Agama Hindu 

Lampung.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara atau proses dalam sebuah 

prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.22 Adapun metode 

pendekatan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

                                                            
20 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Metode(Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 103-105.
21 Muktar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif kualitatif(Jakarta: Referensi, 2013), h. 

101.
22 Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama, pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 100.
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a. Pendekatan Psikologi

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan psikologi 

agama yaitu suatu usaha yang mempelajari sikap dan tingkahlaku 

seseorang yang timbul dari keyakinan yang dianutnya berdasarkan 

pendekatan psikologi. Dengan ilmu jiwa, seseorang selain akan 

mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan, 

juga dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan agama kedalam jiwa 

seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan ilmu ini agama akan 

menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya.23

b. Pendekatan Antropologi

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Antropologi. Agama tidak diteliti secara tersendiri, tetapi 

diteliti dalam kaitannya dengan aspek-aspek budaya yang berada pada 

sekitarnya. Biasanya Agama tidak terlepas dari unsur-unsur simbol.24

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, 

kemudian dilakukan klarifikasi, sebab tidak semua data dapat diterima, 

kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dilanjutkan ketahap 

berikutnya yaitu tahap analisa data. Ini merupakan tahap yang penting dan 

menentukan, pada tahap inilah data diolah dan dianalisa sedemikian rupa 

sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam 

                                                            
23 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Edisi 

Revisi 18, h. 51.
24 Rondom, Metedologi Ilmu Perbandingan Agama, Suatu Pengantar Awal (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 121.
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penelitian. Selanjutnya sebagai langkah akhir.Analisa yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan fakta-

fakta di lapangan, kemudian dibandingkan dengan uraian-uraian yang 

diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.25

Proses selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan 

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan menganalisis 

suatu objek yang dijadikan sebuah penelitian yang masih bersifat umum 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisis dan 

kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa 

yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi 

penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan 

penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang berjudul “MEDITASI DALAM PRESPEKTIF YOGA” 

yangditulis oleh Sami’an tahun 2005, Jurusan Perbandingan Agama, 

Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini menyorot gambaran umum tentang yoga sebagai salah satu 

bentuk meditasi dalam ajaran Agama Hindu dan kemudian dalam bab 

selanjutnya membahas bagaimana pandangan Islam mengenai meditasi, 

kemudian jenis penelitian ini pula berupa penelitian pustaka (library 

                                                            
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1(Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 47.
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research). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melihat

secara langsung kegiatan yoga serta mengamati pola tingkah laku 

mahasiswa/i yang melakukan yoga dan melihat yoga sebagai media untuk 

meningkatkan nilai-nilai spiritual yang diajarkan untuk menjalani 

kehidupan sebagai manusia yang beriman, kemudian jenis penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research).

2. Skripsi yang berjudul “PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP 

KESEIMBANGAN PADA LANJUT USIA” yang ditulis oleh Sri 

Wahyuni tahun 2012, Jurusan Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Universitas Muhamadiyah Surakarta. Skripisi ini menyorot bagaimana 

dampak dari senam yoga terhadap keseimbangan pada usia lanjut, 

keseimbangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalahkemampuan untuk 

mempertahankan equilibriumbaik statis maupun dinamis tubuh ketika di 

tempatkan pada berbagai posisi dalam arti yang lebih khusus yaitu melihat 

yoga sebagai gerakan yang menyehatkan. Berbeda dengan skripisi yang 

penulis lakukan yaitu melihat nilai-nilai spiritual bagi mereka yang 

melakukan yoga.

3. Skripsi yang berjudul “PERBEDAAN PENGARUH SENAM AEROBIK 

DAN YOGA TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH 

PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE II DI POLIKLINIK 

KHUSUS PENYAKIT DALAM RSUP M. DJAMIL PADANG TAHUN 

2012” yang ditulis oleh Nurul Fatia tahun 2012, Fakultas Keperawatan 

Universitas Andalas. Skripsi ini menyorot bagaimana senam aerobik dan 
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yoga sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien 

diabetes atau dalam arti yang lebih sempit yaitu  melihat yoga sebagai 

sarana meningkatkan atau memulihkan kesehatan tubuh bagi para pasien. 

Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat

manfaat yoga sebagai sarana meningkatkan kesehatan jasmani pada para 

pelaku yoga dan hal yang tak kalah penting yaitu melihat yoga sebagai 

ritual yang mengandung sebuah tatanan nilai-nilai spiritual.

Dari penjelasan beberapa judul diatas dimaksudkan untuk memperjelas 

penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan guna mencegah plagiasi yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri. Mungkin ada beberapa kesamaan yang diambil 

oleh peneliti yaitu berkenaan dengan agama Hindu secara umum maupun data-

data yang lainnya, akan tetapi berbeda nilai subtansi yang akan dibahas oleh 

peneliti, karena objek penelitian pada skripisi ini adalah yoga sebagai media untuk 

meningkatkan nilai-nilai spiritual bagi para pelaku yoga.



17

BAB II

YOGA DALAM TRADISI HINDU DAN SPIRITUALITAS

A. Yoga Dalam Agama Hindu

1. Pengertian Yoga

Yoga merupakan sistem kesehatan menyeluruh (holistik) yang terbentuk 

dari kebudayaan India kuno sejak 3000 SM yang lalu. Yoga atau yuj dalam bahasa 

Sansekerta kuno berarti union (penyatuan). Penyatuan antara atman (diri) dan 

brahman (Yang Maha kuasa). Intinya, melalui yoga seseorang akan lebih baik 

mengenal tubuhnya, mengenal pikirannya, dan mengenal jiwanya. Semakin ia 

mengenal seluruh aspek dirinya maka semakin dekat pula ia dengan sang 

Penciptanya.26

”te dhyāna-yogānugatā apa�yan dewātma

�aktim swa gu�air nigudham

yaá kāranāni nikhilāni tāni kalatma

yuktāny adhitis-thaty ekaá.”

Terjemahannya:

“Orang – orang suci yang tekun melaksanakan yoga dapat membangun

kemampuan spiritualnya dan mampu menyadari bahwa dirinya adalah bagiandari

Tuhan Yang Maha Esa; kemampuan tersebut tersimpan di dalam sifatsifat(guna-

nya) sendiri, setelah dapat manunggal dengan Tuhan Yang MahaEsa, dia mampu

menguasai semua unsur, yaitu unsur persembahan, waktu,kedirian, dan unsur-

unsur lainnya lagi.” (S.Up. I.3).

                                                            
26Pujiastuti Sindhu, Panduan Lengkap Yoga, (Bandung:Qanita,2014), h. 30.
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Pendiri yoga dan penulis sutra Patanjali dipercaya hidup dan bertapa di 

dekat Gunung Himalaya ribuan tahun yang lalu. Paling tidak diperkirakan 

sebelum Gautama Budha lahir, akan tetapi kita tidak memiliki bukti otentik apa 

pun selain buku karyanya yang terkenal yaitu Yoga Sutra. Ini yang menjadikan 

riwayat nya masih simpaing siur. Ada legenda yang menyebutkan bahwa ia 

pernah hidup di Meru Mountain, ibunya bernama Gonika sedangkan ayah nya 

bernama Angiras, tetapi semua ini masih diteliti secara mendalam.27

Yoga Sutra yang ditulis dalam bahasa Sansekerta memberikan gambaran 

tentang pemikiran Patanjali bahwa ia adalah seorang yang pernah bertapa puluhan 

tahun, kemudian mendapatkan berbagai daya-daya kesempurnaan. Hebatnya ia 

tidak terjerumus dalam pencapiannya, sehingga akhirnya beliau pun mencapai 

kesempurnaan.28

Patanjali bukan hanya menulis Yoga Sutra, tetapi ia juga menulis buku 

tentang tata bahasa yang bernama Mahabhaya. Itu berarti ia sangat peduli tentang 

perkembangan tata bahasa Sansekerta dengan tujuan agar murid-murid tidak salah 

paham tentang sutra-sutra yang ia tulis dalam Yoga Sutra. Beliau membagi Yoga 

Sutra dalam empat bagian yaitu intisari yoga (Samadhi Pada), persiapan yoga 

(Sadhana Pada) hasil yoga (Vibhuti Pada) dan kesempurnaan (Kaivalya Pada). 

Melalui sutra, Patanjali terlihat ingin agar manusia tidak begitu menghabiskan 

waktu untuk membahas tentag agama, budaya, ataupun suatu konsep tertentu. 

Melainkan bila telah mengetahui diri sendiri, maka manusia tidak akan bertengkar 

atas nama agama, budaya dan ras. Dengan demikian, apabila manusia tidak 

mengenal diri sendiri, maka sulit baginya untuk mendapatkan kedamaian. 

                                                            
27Somvir, Yoga dan Ayurveda(Bali:Bali-India Foundation, 2009),h.24.
28Ibid, 
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Demikian lah sang Rsi yang pernah lahir di bumi ini namanya akan 

menjadi kekal karena memperkenalkan yoga untuk semua umat manusia. Patanjali 

menjadi orang yang pertama dan mungkin yang terakhir yang akan selalu diingat 

oleh semua pecinta yoga. Hampir semua cabang yoga yang erkembang di seluruh 

dunia menerima Patanjali sebagai pendiri yoga dan menerima beliau sebagai guru 

sejati yoga.29

Yoga secara harfiah berasal dari suku kata yujyang memiliki arti 

menyatukan atau menghubungkan dari dengan Tuhan, kemudia Patanjali 

memberika definisi tentang yoga yaitu mengendalikan gerak-gerak pikiran. Ada 

dua hal penting seorang praktisi yoga adalah melatih secara terus menerus 

sekaligus tidak terkait dengan hal-hal duniawi. Dengan dua cara inilah seseorang 

bisa mencapai keberhasilan dalam latihan yoga.30

Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan diri individu dengan diri 

yang Universal. Akan tetapi Sang Diri tidak akan dicapai oleh orang-orang yang 

lemah sebagaimana yang terdapat dalam Mundaka Upanisad. Dalam tingkatan 

awal, membangun tubuh yang sehat dan melatih pikiran adalah tujuan utama dari 

Hatha Yoga. Latihan ini pada akhirnya, akan menuntun seseorang pada kesadaran 

Universal atau kesadaran Atman dalam diri kita.31

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yoga adalah 

sebuah penyatuan antara jiwa spiritual dengan jiwa universal atau pembatasan 

pikiran-pikiran yang selalu bergerak atau suatu sistem yang sistematis dalam 

melakukan latihan rohani untuk mencapai ketenangan batin dan melakukan 

latihan fisik untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani sehingga disebut 

dengan “Jiwan Mukti”.

                                                            
29Ibid, h. 25.
30Ibid,h.23.
31L. R. Chawdhri, Rahasia Yantra, Mantra dan Tantra,(Surabaya:Paramita,2003), h.181.
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2. Jenis – Jenis Yoga

Yoga adalah the living science karena hampir seluruh aspek kehidupan 

dapat dikaitkan dengannya. Walaupun telah berumur ribuan tahun, yoga dirasakan 

tetap sesuai untuk dipraktikkan oleh masyarakat modern saat ini. Masyarakat 

tertarik untuk mempelajari yoga dengan berbagai macam latar belakang, ada yang 

ingin mendapatkan tubuh yang lebih baik ada pula yang ingin mengilangkan 

ketidaknyamanan pada bagian fisik tertentu, seperti sakit punggung dan pinggang. 

Selain itu, ada pula yang menginginkan yoga untuk meredakan kegelisahan dan 

sebagai aspek pegangan untuk mengisi kekosongan dalam hidup. Sejak awal 

pembentukannya ada sembilan bentuk aliran yoga yang disesuaikan dengan 

kebutuhan khusus para siswa yoga, yakni:

1. Jnana Yoga ( Penyatuan melalui ilmu pengetahuan)

2. Karma Yoga ( Penyatuan melalui pelayanan sosial terhadap sesama 

manusia)

3. Bhakti Yoga ( Penyatuan melalui bhakti kepada Tuhan)

4. Yantra Yoga (Penyatuan melalui pembuatan visual/mandala)

5. Tantra Yoga ( Penyatuan melalui pembangkitan energi cakra)

6. Mantra Yoga ( Penyatuan melalui suara dan bunyi)

7. Kundalini Yoga ( Penyatuan melalui pembangkitan energi kundalini the 

coiling serpent chakra dasar)

8. Hatha Yoga ( Penyatuan melalui penguasaan tubuh dan napas)

9. Raja Yoga ( Penyatuan melalui penguasaan pikiran dan mental).
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Yang paling banyak dipraktikkan saat ini, terutama dunia Barat, ialah 

Hatha Yoga. Hatha Yoga berfokus pada teknik asana (postur), pranayama (olah 

napas), badha (kuncian), mudra (gestur), serta relaksasi yang mendalam. Berbagai 

macama gerakan yang disertai cara bernapas yang benar dipercaya dapat 

meningkatkan kekuatan dan kelenturan, meredakan ketegangan serta memberikan 

energi baru pada tubuh. 

Selaian itu, terdapat pada empat aliran yoga yang dianggap paling besar 

karena memiliki nilai-nilai yang scintific dan universal, yaitu:

1. Jnana Yoga (yoga akan ilmu pengetahuan )

2. Karma Yoga (yoga akan pelayanan terhadap sesama manusia)

3. Raja Yoga (yoga akan penguasa pikiran dan mental)

4. Bakhti Yoga (yoga akan bakti terhadap Tuhan)Intinya, selain 

mempraktikkan Hatha Yoga, sangat disarankan untuk melakukan keempat 

aliran ini, yan akan meningkatkan kualitas dan manfaat praktik yoga kita 

secara menyeluruh.32

3. Bentuk-Bentuk Yoga

Ada banyak jenis asana (postur/ bentuk), bahkan salah satu literatur yoga 

mengatakan jumlahnya hingga 840.000 jenis. Tentu saja umat Hindu tidak perlu 

melakukan semuanya, hanya fokus pada beberapa jenis asanas. Berdasarkan jenis 

gerakannya, asana terdiri dari pustur berdiri, postur keseimbangan, postur duduk, 

postur duduk menekuk kearah depan, postur membuka dada, postur menguatkan 

lengan dan pergelangan tangan, postur melenturkan sendi pinggul, postur 

memuntir tulang punggung, postur inversi/terbalik, dan postur 

restoratif/relaksasi.33

                                                            
32Pujiastuti Sindhu, Panduan Lengkap Yoga, (Bandung:Qanita,2014), h.31-32.
33Ibid, h.74.
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Beberapa jenis asana akan terfokus pada peregangan bagian tubuh tertentu, 

sedangkan jenis asana yang lain membantu melancarkan aliran darah dan 

stimulasi kelenjar hormonal (endoktrin) didalam tubuh. Yang terpenting, yoga 

asana bermanfaat menguatkan dan memurnikan sistem saraf, terutama didaerah 

tulang punggung bagian ini langsung berhubungan dengan kanal prana pada 

shushumna nadi dalam tubuh astral manusia. Peningkatan energi prana akan 

membantu peningkatan potensi spiritual.34

Berlatih yoga secara teratur akan mengingkatkan kesehatan dan rasa 

sejahtra tidak hanya tubuh, bahkan hingga pikiran dan emosi/mental. Semua 

teknik dalam yoga dirancang untuk memaksimalkan vitalitas dan kemudaan, 

meredakan kecemasan, meningkatkan konsentrasi, serta menyeimbangkan emosi.

Setelah peneliti melakukan observasi, ternyata asana yoga yang diajarkan 

secara menyeluruh adalah disebut yoga Surya Namaskar yang terdapat di wilayah 

penelitian yaitu Sekolah Tinggi Agama Hindu.

Surya Namaskar merupakan rangkaian (sequence) asana yang dilakukan 

secara (vinyasa) mengalir. Terdiri dari 12 gerakan asana mengikuti tarikan dan 

hembusan napas. Secara tradisional, sebuah sesi Hatha Yoga dimulai dengan 

melakukan rangkaian gerak Surya Namaskar yang sangat bermanfaat untuk 

menguatkan organ tubuh utama dangan keseluruhan otot, meningkatkan 

kelenturan tulang punggung dan sendi-sendi, meningkatkan konsentrasi dan 

menenangkan pikiran, serta melancarkan pencernaan.35

Surya Namaskara berarti menghormati kepada matahari sebagai sumber 

kehidupan, merupakan suatu rangkaian dari beberapa asana yang bergerak 

                                                            
34Ibid.
35Ibid, h. 75.
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mengalir tanpa berhenti, dirancang untuk sesi pemanasan bagi tubuh pose-pose 

selama dalam sesi yoga lengkap. Surya Namaskara merupakan suatu rangkaian 

gerak yang terdiri dari dua belas asana.36

1. Postur Gunung (Tadasana dengan Namaste Mudra). Berdiri tegak dengan 

kedua ibu jari kaki rapat dengan mata kaki bagian dalam menempel satu 

sama lain. Punggung tegak dan tangkupkan kedua telapak dan jari-jari 

tangan dipusat dada, doa Mitraya Namah.

2. Postur Matahari Terbit (Hasta Utana). Tarik napas rentangkan tangan 

terbuka kearah atas dan buka lebar dada, pinggul condong kearah depan, 

doa Ravaye Namah.

3. Postur Matahari Terbenam (Padahastasana). Hembuskan napas 

membungkuk dari arah pinggul ke depan letakan kedua tangan sejajar 

dengan kaki atau pegang pergelangan kaki/betis dekatkan wajah kearah 

kaki tekuk lutut sedikit apabila terasa terlalu kencang, doa Suryaya 

Namah.

4. Postur Menyerang (Ashwasana). Tarik napas langkahkan kaki kanan 

kearah belakang lurus turunkan lutut kanan dan buka dada wajah 

menengadah, doa Bharave Namah.

5. Postur Anjing (Adho Mukha Svanasana). Buang napas luruskan kaki kiri 

sejajar dengan kaki kanan dibelakang angkat pinggul dan arahkan tulang 

ekor ke arah langit-langit kedua telapak kaki menempel pada alas dan 

kepala bergangtung diantara kedua lengan, doa Khagaya Namah.

                                                            
36Ni Wayan Seruni, Bahan Ajar Yoga, (Bandar Lampung: 2011), h. 19.



24

6. Postur Laba-laba (Chaturanga Dandasana). Tarik napas luruskan tubuh 

buang napas turunkan lutut, dada, dagu ke alas dan tahan, doa Pusne 

Namah.

7. Postur Kobra (Bhujangasana). Tarik napas tempelkan tubuh sepenuhnya 

pada alas angkat wajah, dada, pusar dari alas buka dada jaga agar pinggul 

sampai kaki tetap menempel pada alas lengan menekuk, doa 

Hiranyagarbhaya Namah.

8. Postur Anjing (Adho Mukha Svanasana).Buang napas luruskan kaki kiri 

sejajar dengan kaki kanan dibelakang angkat pinggul dan arahkan tulang 

ekor ke arah langit-langit kedua telapak kaki menempel pada alas dan 

kepala bergangtung diantara kedua lengan, doa Maricaye Namah.

9. Postur Menyerang (Ashwasana) tarik napas langkahkan kaki kanan 

kedepan diantara kedua lengan turunkan lutut kiri menempel dada pada 

alas dan buka dada, doa Adityaya Namah.

10. Postur Matahari Terbenam (Padahastasana). Buang napas langkahkan kaki 

kiri kedepan sejajar dengan lengan dan kaki kanan dekatkan wajah kearah 

kaki, doa Savitre Namah.

11. Postur Matahari Terbit (Hastha Utana).Tarik napas rentangkan tangan 

terbuka kearah atas dan buka lebar dada, pinggul condong kearah depan, 

doa Arkaya Namah.

12. Postur Gunung (Tadasana dengan Namaste Mudra)Berdiri tegak dengan 

kedua ibu jari kaki rapat dengan mata kaki bagian dalam menempel satu 

sama lain. Punggung tegak dan tangkupkan kedua telapak dan jari-jari 

tangan dipusat dada, doa Bhaskaraya Namah.37

                                                            
37Ibid, h. 19-23.
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Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak mengamati yoga surya 

namaskar dalam bentuk doa sehari-hari karena peneliti menginginkan para 

Mahasiswa/i bisa melakukan yoga surya namaskara dan praktik bhakti dalam 

bentuk doa sehari-hari guna meningkatkan kesadaran spiritual para mahasiswa.

Apabila dua belas sikap badan yang terdapat dalam Surya Namaskara

dilakasnakan dengan penuh disiplin maka dalam diri seseorang akan tercermin 

sikap yama dan nyama Brata, dimana yama adalah kode etik astangga yoga yang 

sering juga disebut savabhauma mahavrata atau sumpah agung universal yang 

berisi lima instruksi untuk berpantang yaitu: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacarya 

dan Aparigraha. Sedangkan nyama adalah kode etik kedua yang memuat lima 

kebajikan penunjang yang harus di lakukan yaitu: Sauca, Santosa, Tapa, 

Suadhyaya, dan Iswapranidana. 

4. Tujuan Yoga

Dalam hubungan dengan tujuan hidup ini, kiranya perlu dikaji dulu apa 

gunanya kita lahir sebagai manusia. Menurut Kitab Sarasamuccaya, lahir sebagai 

manusia itu sesungguhnya adalah kesempatan baik, kesempatan untuk 

memperbaiki diri agar kita bisa mempersiapkan diri menuju pintu surga. Hidup 

manusia itu tidak lama, lagi pula sulit diperoleh. Karena itu pergunakanlah 

kesempatan hidup menjadi manusia itu dengan sebaik-baiknya, gunakan 

kesempatan itu untuk melaksanakan ajaran Dharma, sehingga kita bisa mencapai 

Pembebesan.38

                                                            
38 Drs. K. M. Suhardana, Catur PurusarthaEmpat Tujuan Hidup Umat Hindu,(Surabaya: 

Paramita, 2007), h. 61.
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Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan diri individu dengan diri 

yang Universal. Akan tetapi Sang Diri tidak akan dicapai oleh orang-orang yang 

lemah sebagaimana yang terdapat dalam Mundaka Upanisad. Dalam tingkatan 

awal, membangun tubuh yang sehat dan melatih pikiran adalah tujuan utama dari 

Hatha Yoga. Latihan ini pada akhirnya, akan menuntun seseorang pada kesadaran 

Universal atau kesadaran Atman dalam diri umat Hindu.39

Dalam agama Hindu moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa 

adalah juga hakekat yang paling tinggi dan mulia. Ia merupakan sommun bonum 

dalam tata filsafat Hindu yang berhasil atau tidaknya akan tergantung pula pada 

tepatnya pengalaman Dharma. Moksa dinamakan juga Mukti atau Kelepasan 

dalam bahasa Sanskerta, Moksa berarti kelepasan atau kebebasan, sedangkan 

Mukti berarti pembebasan dari ikatan. Moksa, Mukti atau Kelepasan adalah 

kebebasan yang kekal abadi, kebebasan dari ikatan benda-benda duniawi, 

kebebasan dari kelahiran kembali atau bersatunya Atman dengan Brahman 

(Tuhan).40

Tujuan Yoga adalah perluasan kesadaran manusia sampai sebegitu jauh 

sehingga bisa dipersamakan dengan kesadaran alam semesta. Hal ini harus dicapai 

dengan realisasi prinsip-pinsip spiritual dalam tubuh kita, ada prinsip fisik dan 

mental dan sebenarnya merupakan kepribadian diri kita sendiri yang abadi dan 

benar. Berlatih yoga secara teratur akan memberikan manfaat yang besar, antara 

lain dapat: 

1. Meningkatkan funsi kerja kelenjar endokrin (hormonal) didalam tubuh

                                                            
39L. R. Chawdhri, Rahasia Yantra, Mantra dan Tantra,(Surabaya:Paramita,2003), h.181.
40Ibid, h.26.
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2. Meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh sel tubuh dan otak

3. Membentuk postur tubuh yang lebih tegap, serta otot yang lebih lentur dan 

kuat

4. Meningkatkan kapasitas paru-paru saat bernapas

5. Membuang racun dari dalam tubuh (detoksfikasi)

6. Meremajakan sel-sel tubuh dan memperlambat penuaan

7. Memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung

8. Mengurangi ketegangan tubuh, pikiran, dan mental, serta membuatnya 

lebih kuat saat menghadapi sters

9. Memberikan kesempatan untuk merasakan relaksasi yang mendalam

10. Meningkatkan kesadaran pada lingkungan 

11. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpikir positif.41

Untuk mencapai hal itu harus belajar menyadari prinsip-prinsip atau 

tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda ini dalam tubuhnya sendiri. Karna ini 

seseorang harus belajar bekerja dan mengontrol esensi dalam hidupnya sendiri. 

Tujuan yoga sesungguhnya adalah untuk membakar iblis, kekuatan jahat yang 

mempengaruhi kehiupan manusia yang terdapat sepanjang jalan. Untuk 

membakar kekuatan iblis tersebut dengan menyatukan Atman dengan Brahman.

B. Spiritualitas

1. Pengertian Spiritualitas

Menurut Adler, manusia adalah makhluk yang sadar, yang berarti bahwa ia 

sadar terhadap semua alasan tingkah lakunya, sadar inferioritasnya, mampu 

                                                            
41 Pujiastuti Sindhu, Panduan Lengkap Yoga, (Bandung:Qanita,2014), h. 34.
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membimbing tingkah lakunya, dan menyadari sepenuhnya arti dari segala 

perbuatan untuk kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya. Spiritualitas 

diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan secara eksistensial 

untuk manusia. Spiritualitas tidak hanya memperhatikan apakah hidup itu 

berharga, namun juga fokus pada mengapa hidup berharga.Menjadi spiritual 

berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau 

kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas 

merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna 

hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang.42

Carl Gustav Jung mengatakan, “Dari sekian banyak pasien yang saya 

hadapi, tak satupun dari mereka yang problem utamanya bukan karena pandangan 

religius, dengan kata lain mereka sakit karena tidak ada rasa beragama dalam diri 

mereka, apalagi semuanya sembuh setelah bertekuk lutut di hadapan agama. 

Ternyata, kemudian ilmu pengetahuan dan agama keduanya merupakan kunci 

berharga untuk membuka pintu rumah berharga dunia untuk mengetahui Dia. 

Menurut Fontana& Davic, definisi spiritual lebih sulit dibandingkan 

mendefinisikan agama atau religion, dibanding dengan kata religion, para 

psikolog membuat beberapa definisi spiritual, pada dasarnya spiritual mempunyai 

beberapa arti, diluar dari konsep agama, kita berbicara masalah orang dengan 

spirit atau menunjukan spirittingkah laku . kebanyakan spirit selalu dihubungkan 

sebagai faktor kepribadian. Secara pokok spirit merupakan energi baik secara fisik 

dan psikologi.

                                                            
42Pengertian spiritualitas menurut para ahli” (On-Line), tersedia di: 

http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-spiritualitas-menurut-para.html
(14 Februari 2017).
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Secara terminologis, spiritu alitas berasal dari kata “spirit”. Dalam literatur 

agama dan spiritualitas, istilah spiritmemiliki dua makna substansial, yaitu:

 Karakter dan inti dari jiwa-jiwa manusia, yang masing-masing saling 

berkaitan, serta pengalaman dari keterkaitan jiwa-jiwa tersebut yang 

merupakan dasar utama dari keyakinan spiritual.“Spirit” merupakan 

bagian terdalam dari jiwa, dan sebagai alat komunikasi atau sarana yang 

memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan.

 "Spirit” mengacu pada konsep bahwa semua “spirit” yang saling berkaitan 

merupakan bagian dari sebuah kesatua (consciousness and intellect) yang 

lebih besar.43

Kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin "Spiritus” yang berarti 

nafas (breath) dan kata kerja “Spirare” yang berarti bernafas. Melihat asal katanya 

, untuk hidup adalah untukbernafas, dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. 

Menjadi spiritual berarti mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat 

kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau 

material.Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam 

mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Spiritual merupakan bagian esensial 

dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. 

Spiritualitas kehidupan adalah inti keberadaan dari kehidupan. Spiritualitas 

adalah kesadaran tentang diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan 

nasib. Pada penelitian-penelitian awal, baik spiritualitas maupun agama sering 

dilihat sebagai dua istilah yang memiliki makna yang hampir sama. Apa 

                                                            
43Ibid, 
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yang dimaksud dengan spiritualitas dan apa yang dimaksud denganagama sering 

dianggap sama dan kadang membingungkan. Namun kemudian, spiritualitas telah 

dianggap sebagai karakter khusus (connotations) dari keyakinan seseorang yang 

lebih pribadi, tidak terlalu dogmatis, lebih terbuka terhadap pemikiran-pemikiran 

baru dan beragam pengaruh, serta lebih pluralistikdibandingkan dengan keyakinan 

yang dimaknai atau didasarkan pada agama-agama formal

Spiritual, spiritualitas, dan spiritualisme mengacu pada kosa kata latin 

spirit atau spiritus yang berarti napas. Adapun kerja spirare yang berarti untuk 

bernapas. Berangkat dari pengertian etimologi ini, maka untuk hidup adalah untuk 

bernapas, dan memiliki napas artinya memiliki spirit.44

Spiritualitas adalah kebutuhan bawaan manusia untuk berhubungan 

dengan sesuatu yang lebih besar dari diri manusia itu. Istilah ”sesuatu yang lebih 

besar dari manusia”adalah sesuatu yang diluar diri manusia dan menarik perasaan 

akan diri orang tersebut. Pengertian spiritualitas oleh Wigglesworth ini memiliki 

dua komponen, yaitu vertikal dan horizontal:

1. Komponen vertikal, yaitu sesuatu yang suci, tidak berbatas tempat dan 

waktu, sebuah kekuatan yang tinggi, sumber, kesadaran yang luar biasa. 

Keinginan untuk berhubungan dengan dan diberi petunjuk oleh sumber ini.

2. Komponen horizontal, yaitu melayani teman-teman manusia dan planet 

secara keseluruhan.

Komponen vertikal dari Wigglesworth sejalan dengan pengertian 

spiritualitas dari Schreurs (2002) yang memberikan pengertian spiritualitas 

                                                            
44H. Jalaluddin, Psikologi Agama, (PT RajagrafindoPersada, Jakarta, 2012) cet. Ke-16, h. 

330.
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sebagai hubungan personal terhadap sosok transenden. Spiritualitas mencakup 

inner life individu, idealisme, sikap, pemikiran, perasaaan dan pengharapannya 

terhadap YangMutlak. Spiritualitas juga mencakup bagaimana individu 

mengekspresikan hubungannya dengan sosok transenden tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari.

Selain itu juga sejalan dengan pendapat Elkins et al. (1988) yang 

mengartikan spiritualitas sebagai suatu cara menjadi dan mengalami sesuatu yang 

datang melalui kesadaran akan dimensi transenden dan memiliki karakteristik 

beberapa nilai yang dapat diidentifikasi terhadap diri sendiri, kehidupan, dan 

apapun yang dipertimbangkan seseorang sebagai Yang Kuasa.

Sedangkan komponen horizontal dari Wigglesworth sejalan dengan 

pengertian spiritualitas dari Fernando (2006) yang mengatakan bahwa spiritualitas 

juga bisa tentang perasaan akan tujuan, makna, dan perasaan terhubung dengan 

orang lain. Pendapat ini tidak memasukkan agama dalam mendefinisikan 

spiritualitas dan spiritualitas.45

Kata Spiritual sebenarnya berarti hal-hal yang berhubungan dengan Roh 

anda (Spirit). Sedangkan pengertian spiritual adalah pelajaran yang meningkatkan 

kesadaran kita, membuat kita lebih sadar sebagai roh dan akhirnya menyatukan 

diri dengan Tuhan.46

Dalam agama Hindu mengenal istilah Sardha yang berasal dari bahasa 

sansekerta dapat diartikan keyakinan, kepercayaan dan keimanan. Kitab suci 

                                                            
45 Pengertian Spiritualitas” (On-Line), tersedia di: 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-spiritualitas-definisi.html (7 Febuari 2017)
46 Irmansyah Effendi, Msc., Reiki Tummo (Teknik Efektif  untuk Meningkatkan 

Kesadaran dan Energi Spiritual), (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 70.



32

Weda menanamkan dasar-dasar keyakinan yang universal dengan panca sardha 

sebagai pedoman dasar keyakinan baik dalam berkrohanian maupun kesejahtraan 

hidup amai. Panca Saradha yang terdiri dari kata panca dan saradha. Panca 

artinya lima dan saradha artinya kepercayaan. Panca sardha adalah lima dasar 

berkepercayaan yang terdiri dari:

1. Percaya dengan adanya Brahman/ Tuhan

Di Jawa menyebut nya dengan sebutan Hyang Widhi, kalau umat Hindu di 

Kalimantan menyebutkanya dengan panggilan Raying Hatola Langit dan 

umat Hindu Toraja menyebutnya dengan nama Puang Matua.

2. Percaya dengan adanya Atman

Atman adalah percikan-percikan terkecil dari Hyang Widhi yang 

memberikan hidup pada semua makhluk, sedangkan Hyang?parama atma 

adalah sumber semua yang ada termasuk sumber dari atman.

3. Percaya dengan adanya Karmapala

Karma artinya perbuatan dan hala hasil/buah. Jadi karmapala adalah semua 

yang kita lakukan di dunia ini tidak luput dari hasil nya. Karmapala dapat 

di bedakan menjadi tiga :

1. Sancita karmapala adalah perbuatan seseorang pada kehidupan 

terdahulu, sisa pahalanya diterima pada kehidupan sekarang.

2. Prarabda karmapala adalah perbuatan seseorang pada kehidupan 

sekarang hasilnya diteima pada kehidupan sekarang.

3. Kriyamana karmapala adalah perbuatan seseorang pada sekarang 

hasilnya diterima pada kehidupan yang akan datang
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4. Percaya dengan adanya Purnarbhawa

Samsara sering disebut Punarbhawa. Punarbhawa artinya lahir kembali 

kata punarbhawa berasal dari kata punar/punah artinya kembali atau lagi 

dan bhawa artinya lahir menjelma. Jadi punarbhawa adalah setiap yang 

mengalami kehidupan ke dunia suatu saat bisa saja setelah kematian kelak 

akan lahir kembali ke dunia.

5. Percaya dengan adanya Moksa

Moksa adalah saradha yang kelima dari panca saradha. Moksa merupakan 

tujuan akhir dari agama Hindu yaitu bersatunya antara Atman dengan 

Brahman. Moksa adalah kebebasan abadi, kebahagiaan tiada tara, “Sukha 

tan pa wali dukha” artinya kebahagiaan yang kekal.

Kelima dasar kepercayaan ini merupakan pedoman dasar menghayati 

ajaran Weda sebagai pedoman hidup berkepercayaan yang benar dan universal, 

panca saradha merupakan rtam atau garis-garis hukum kepercayaan sebagai nilai-

nilai kehidupan yang tak dapat dibantah maupun diingkari dan memerlukan 

pemahaman yang mendalam untuk menghayatinya.47

2. Tujuan Sipritualitas

Setelah kita mengetahui berbagai pengertian spiritualiats yang memiliki 

ruang lingkup dan pengertian yang luas,dan merupakan sesuatu yang signifikan 

dalam kehidupan yang mampu merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada 

satu tujuan. Spiritualitas mengacu kepada kepedulian antara sesama. Sisi-sisi 

                                                            
47I nyoman parnasana, panca saradha sebagai kepercayaan yang universal, 

(Banyuwangi: Widya Darma, 2009), h. 10-11.
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spiritualitas itu digambarkan: “berusaha untuk menyelesaikan permasalahan orang 

lain bukan saja merupakan kewajiban setiap orang: itu adalah salah satu 

kesenangan yang paling baik dan luhur dalam kehidupan, gambaran ini pailng 

tidak menunjukkan kandungan nilai-nilai spiritualitas. Nilai-nilai agung ini harus 

dibentuk dalam rangkaian proses yang cukp panjang. Langkah awal adalah 

menghargai dan memuliakan orang lain.48

3. Pola-pola Prilaku Spiritual Dalam Agama

Tingkah laku keagmaan adalah segala aktivitas manusia dalam kehidupan 

di dasarkan nilai-nilai agama yang diyakininya, tingkah laku keagamaan tersebut 

meupakan perwujudan dari rasa dan jiwa keagmaan berdasarkan kesadaran dan 

pengalaman beragama pada diri sendiri. Agama bagi manusia, memiliki kaitan 

yang erat dalam kehidupan batinnya. Oleh karena itu keadaran agama dan 

pengalaman agama seseorang banyak menggambarkan sisi-sisi batin dalam 

kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Dari 

kesadaran dan pengalaman ini pula kemudian munculnya tingkah laku keagamaan 

yang di ekspresikan seseorang.

Tingkah laku keagamaan itu sendiri pada umumnya didorong oleh adanya 

suatu sikap keagamaan yang merupakan keadaan yang ada pada diri seseorang. 

Sikap keagamaan seperti dijelaskan sebelumnya merupakan keadaan yang ada 

pada diri seseorang. Sikap keagamaan seperti dijelaskan sebelumnya merupakan 

konsistensi antara kepercayaan terhadap semua agama sebagai unsur konatif. Oleh 

karena itu sikap keagamaan merupakan interaksi secara kompleks antara 

                                                            
48Ibid, h.334.
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pengetahuan agama, perasaan agama dan tindak keagamaan dalam diri seseorang. 

Dengan sikap itulah akhirnya lahir tingkah laku keagamaan sesuai dengan kadar 

ketaatan seseorang terhadap agama yang diyakininya.49

Fenomena tingkah laku keagamaan itu dapat dilihat bentuknya dari 

berbagai sifat, sikap dan tingkah laku manusia. Fenomena itu bisa berupa rasa 

senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, tidak iri hati 

dengan kelebihan yang dimiliki hamba Tuhan yang lain, tidak berusaha 

menjatuhkan orang yang mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Fenomena lain 

bisa berupa rasa syukur kepada Tuhan, seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, 

menyadari betul betapa besar kemurahan dan kasih sayang  Tuhan yang diberikan 

kepadanya. Orang yang bertingkah keagamaan, tidak bersikap Takabbur, bahkan 

ia suka rendah diri, tidak suka tinggi hat. Ia menyadari betul bahwa dirinya tidak 

pantas bersikap sombong.

William James melihat adanya hubungan antara tingkah laku keagamaan 

seseorang dengan pengalaman keagamaan yang dimilikinya itu. Dalam bukunya 

The Varieties of Religious Experience, William James menilai secara garis besar 

sikap dan perilaku keagamaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu:

1. Tipe Orang yang Sakit Jiwa (TheSickSoul)

Sikap keberagamaan orang yang sakit jiwa ini ditemui pada mereka yang 

pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. 

Maksudnya orang tersebut meyakini suatu agama dan melaksanakan ajaran agama 

tidak didasarkan atas kematangan beragama yang berkembang secara bertahap 
                                                            

49Eko Dageink, “Psikologi Agama: Tingkah Laku Keagamaan”(On-Line), tersedia di: 
http://ekodageink.blogspot.co.id/2012/11/psikologi-agama-tingkah-laku-
keagamaan.html,diakses 13 Februari 2017.
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sejak usia kanak-kanak hingga menginjak usia dewasa seperti lazimnya yang 

terjadi pada perkembangan secara normal. Mereka beragama akibat dari suatu 

penderitaan yang mereka alami sebelumnya, mereka yang pernah mengalami 

penderitaan ini terkadang secara mendadak dapat menunjukkan sikap yang taat 

hingga ke sikap fanatik terhadap agama yang diyakininya. Penderitaan tersebut 

disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern:

Faktor intern yang menjadi penyebab dari timbulnya sikap keberagamaan 

yang tidak lazim ini adalah:

a. Temperamen, merupakan salah satu unsur pembentuk kepribadian, tingkah 

laku yang didasarkan kondisi temperamen memegang peranan penting 

dalam sikap keagamaan seseorang.

b. Gangguan Jiwa, orang yang mengidap gangguan jiwa menunjukkan 

kelainan dalam sikap dan tingkah lakunya.

c. Konflik dan Keraguan, konflik kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang 

mengenai keagamaan mempengaruhi sikap keagamaannya. Konflik dan 

keraguan ini dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap agama seperti 

taat, fanatik ataupun agnostis hingga ke ateis.

d. Jauh dari Tuhan, orang yang dalam kehidupannya jauh dari ajaran agama, 

lazimnya akan merasa dirinya lemah dan kehilangan pegangan saat 

menghadapi cobaan. Perasaan ini mendorongnya untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Tuhan, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sikap 

keagamaan pada dirinya.
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Adapun ciri-ciri tindak keagamaan mereka yang mengalami kelainan 

kejiwaan itu umumnya cenderung menampilkan sikap:

a) Pesimis, dalam mengamalkan ajaran agama mereka cenderung untuk 

berpasrah diri kepada nasib yang telah mereka terima.

b) Introvert, segala marabahaya dan penderitaan selalu dihubungkannya 

dengan kesalahan diri dan dosa yang telah diperbuat.

c) Menyenangi paham yang Ortodoks, dorongan untuk menyenangi paham 

keagamaan yang lebih konservatif dan ortodoks.

d) Mengalami proses keagamaan secara Nograduasi, timbulnya keyakinan 

beragama pada mereka melalui proses pendadakan dan perubahan yang 

tiba-tiba.

Faktor ekstern yang turut mempengaruhi sikap keberagamaan secara 

mendadak, adalah:

a) Musibah, terkadang musibah yang serius dapat mengguncangkan kejiwaan 

seseorang. Keguncangan jiwa ini sering pula menimbulkan kesadaran pada 

diri manusia dalam berbagai macam tafsiran.

b) Kejahatan, terkadang mereka yang hidup dalam garis kejahatan akan 

merasakan dirinya itu berdosa karena perbuatannya tersebut, sehingga 

dapat mengguncang batinnya menuju perubahan.

2. Tipe Orang yang Sehat Jiwa (Healthy-Minded-Ness)

Ciri dan sifat agama pada orang yang sehat jiwa menurut W. Starbuck 

yang dikemukakan oleh W. Houston Clark dalam bukunya ReligionPsychology

adalah:



38

a. Optimis dan gembira

Orang yang sehat jiwa selalu menghayati segala bentuk ajaran agama 

dengan perasaan optimis. Segala bentuk musibah dan penderitaan bukan 

berarti itu karena Tuhan marah, namun lebih kepada kesalahan dan 

keteledoran sendiri. Mereka yakin bahwa Tuhan bersifat pengasih dan 

penyayang, mereka selalu dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian 

yang menimpanya.

b. Ekstrovet dan tak mendalam

Sikap optimis dan terbuka yang dimiliki orang yang sehat jiwa ini 

menyebabkan mereka mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati 

yang tergores sebagai ekses agamis tindakannya. Mereka senang kepada 

kemudahan dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga akibatnya, 

mereka kurang senang mendalami ajaran agama, dosa mereka anggap 

sebagai akibat perbuatan mereka yang keliru.

Walaupun keberagamaan orang dewasa ditandai dengan keteguhan dalam

pendirian, ketetapan dalam kepercayaan, baik dalam bentuk positif, maupun 

negatif, namun dalam kenyataan yang ditemui masih banyak juga orang dewasa 

yang berubah keyakinan dan kepercayaan.50

Prilaku keagamaan yang berbentuk peribadatan merupakan salah satu

bentuk pengalaman keagamaan. Durkhein melihat bahwa “Ritus” merupakan cara 

yang digunakan oleh kelompok sosial untuk mengukuhkan dirinya kembali secara 

                                                            
50 Eko Dageink, “Psikologi Agama: Tingkah Laku Keagamaan”(On-Line), tersedia di: 

http://ekodageink.blogspot.co.id/2012/11/psikologi-agama-tingkah-laku-
keagamaan.html,diakses 13 Februari 2017.
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peridik. Manusia yang merasa dirinya disatukan dengan satu komunitas 

kepentingan dan tradisi, berkumpul dan menyadari kesatuan moral mereka.51

Dalam kaitannya dengan alam pikir manusia, religi merupakan gejala 

esensial yang bukan saja menambah ide kepada intelek yang sudah dimiliki oleh 

manusia, melaikan sember gagasan dasar kerangka pemikiran pemahaman agama 

seluruhnya. 

                                                            
51Shonhaji, Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Bandar Lampung, LP2M), 

h.25.
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BAB III

GAMBARAN LOKASI SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU

A. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung

Sejak tahun pertama masehi, Lampung telah dihuni oleh manusia. Hal ini 

dibuktikan dengan berbagai peninggalan yang tersebar diberbagai wilayah 

Lampung. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti kapan masa prasejarah 

berakhir, namun dengan prasasti, patung dan peninggalan lain serta adat-istiadat 

yang masih tertinggal dalam tradisi masyarakat dapat diperkirakan bahwa masa 

prasejarah berakhir dengan masuknya pengaruh Hindu-Budha di Lampung. 

Masuknya pengaruh Hindu-Budha di Lampung menyebabkan masyarakat 

Lampung mulai meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Puncak 

penyebaran agama Hindu di Lampung ditandai dengan berdirinya Kerajaan 

Tulang Bawang. Menurut sumber Cina dari dinasti Han dapat diketahui bahwa 

kerajaan Tulang Bawang berdiri sekitar abad VII.

Selain terdapat masyarakat Lampung yang memeluk agama Hindu, 

adapula masyarakat Lampung yang memeluk agama Budha akibat dari pengaruh 

Kerajaan Sriwijaya. Pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1377 M, 

kekuasaan di Sumatera dipegang oleh Maharaja Adityawarman. Sejak itulah 

masyarakat Lampung mulai menganut aliran Bhairawa atau agama Budha 

bercampur Hindu Sywa.

Bukti- bukti bahwa orang Lampung sebagai penganut aliran Bhairawa, 

yakni dalam hal adat wanita Lampung yang beradat pepadun marga jika akan 

pergi ke sesat, sebelum menaiki kereta, maka yang digunakan untuk tumpuan kaki 
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ialah orang yang tidur bertelentang, mirip arca Adityawarman. Adat orang 

Lampung jika akan menghapus malu, maka harus menganiaya diri sendiri atau 

orang lain sampai mati.

Demikian awal mula perkembangan umat hindu di provinsi lampung yang 

hingga saat ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian agama 

provinsi lampung data banding tahun 2008,2009 dan 2010 . Pada data yang 

dikeluarkan oleh kementrian agama provinsi lampung untuk penganut agama 

hindu tahun 2008 berjumlah : 203.168 penduduk, Tahun 2009 : 205.200 

Penduduk dan Tahun 2010 :205.251 Penduduk.52

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu kota propinsi Lampung adalah pusat 

pendidikan, pemerintahan, perekonomian serta terletak pada posisi yang strategis 

karena berada di ujung Timur pulau Sumatra dan sebagai pintu gerbang menuju 

propinsi lain yang ada di pulau Sumatra. Propinsi Lampung terdiri dari 15 

kabupaten dan kota, umat Hindu tersebar di semua kabupaten dan basis umat 

Hindu terbesar berada di kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan 

Lampung Selatan.

Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Lampung adalah salah satu 

lembaga pendidikan tinggi formal di bawah naungan Kementrian Agama 

Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 2003 di Bandar Lampung. Pada awal 

berdirinya STAH Lampung masih menginduk dengan STAH Dharma Nusantara 

Jakarta sampai dengan angkatan IV. Tahun 2007 STAH Lampung resmi berdiri 

sendiri dan memperoleh izin operasional dari Dirjen Bimas Hindu Kementrian 

                                                            
52 Perkembangan agama hindu di Lampung” (On-Line), tersedia 

di:https://permadumediacenter.wordpress.com (14 Februari1017).
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Agama RI No DJ.V/PP.00.9/7 10/2007 tanggal 12 April 2007. Sejak tahun 2006 

STAH Lampung telah menempati gedung sendiri yang secara bertahap terus 

melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan sejak tahun 2009 

gedung STAH Lampung yang berlantai 3 selesai dibangun beserta fasilitas 

pendukungnya, sehingga saat ini STAH Lampung telah memiliki gedung yang 

representative untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademis 

lainnya. Penyediaan dan perluasan sarana prasarana perkuliahan masih akan terus 

dilakukan dan saat ini sedang diusulkan ke Dirjen Bimas Hindu Kementrian 

Agama RI di Jakarta. Perluasan sarana prasarana ini juga dalam rangka persiapan 

untuk pembukaan Program Studi S1 (baru) yaitu Ilmu Ekonomi Hindu 

(ARTHASASTRA), dan sedang dijajaki untuk mewujudkan pembukaan Program 

Pascasarjana (PPS,S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan di tahun 2012.53

Untuk menghasilkan kelulusan (output) yang berkualitas dan memiliki 

daya saing yang tinggi maka STAH Lampung terus menerus melakukan 

pengembangan kualitas SDM tenaga pengajar (dosen). Dari 25 orang dosen yang 

ada, 3 orang bergelar Doktor (S3), 19 orang bergelar Magister (S2) dan 3 orang 

Sarjana (S1). Peningkatan kulitas dosen akan terus menerus dilakukan guna 

memenuhi kompetensi, dan profesionalisme dosen pada masa-masa yang akan 

datang.54

                                                            
53 Sejarah Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung” (On-Line), tersedia di: 

https://www.stahlampung.ac.id/ (14 Februari 2017).
54TeguhSamiadi, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 17 April 2017.
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Total mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung
Tahun ajaran 2016/2017

Sumber Data : Observasi Lapangan Januari 2017

Sturktur Pemerintahan Yayasan Bhuwana Ashram

Pembina : I Nengah Karma

Ketua         : Drs. Nengah Maharta, M.Si

Pengawas : I Ketut Rineh

Stuktur Pimpinan STAH Lampung pada tahun 2017

Ketua : I Made Sutharjana, S.H., M.H

Wakil Ketua I : Dr. Ir. I Gede Swibibawa

Wakil Ketua II : Ni. Made Indrayani, S.Ag., M.Pd

Wakil Ketua III : Wayan Sukarlinawati, S.P., M.Si

Kepala Admistrasi Umum : TeguhSamiadi, S.Pd.H,M.Si

Kasubag keuangan : NyomanSiti, S.Pd.H.

Ketua Program Studi : Suyono, S.Ag.,M.Si.

Bidang kepustakaan : Ni Luh Yeni S

Kasubag Akademik : Ni GustiAyuAfrianti, S.Ag, M.Si.

No Semester Jumlah
1 2 20
2 4 7
3 6 7
4 8 18

Total Mahasiswa 52 Mahasiswa
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Nama-Nama Dosen
Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung

Tahun Ajaram 2016/2017

No Nama Dosen Tetap Kualifikasi Pendidikan
1 I Made Sutharjana, SH., MH S2
2 Ni Wayan Seruni, AP., BBA., S.Ag., M.Si S2
3 Suyono, S.Ag., M.Si S2
4 Teguh Samiadi, S.Pd.H., M.Si S2
5 Ni Gusti Ayu made Afrianti, S.Ag., M.Si S2
6 Wayan Sukarlinawati, SP., M.Si S2
7 Ni Made Indrayani, S.Ag., M.Pd S2

Sumber Data : Monografi STAH 2017 

No Nama Dosen Tidak Tetap Kualifikasi Pendidikan
1 Dr. Ir. I Gede Swibawa. MS S3
2 Dr. I Wayan Suparta, SE., M.Si S3
3 Drs. I Dewa Made Riska, M.Si S2
4 Drs. Nengah Maharta, M.Si S2
5 Dra. Ni Wayan Sarti, M.Si S2
6 Drs. I wayan Balik, M.Si S2
7 I Made Suma, SH., M.Pd S2
8 Mustakim, S.Ag., M.Si S2
9 Ida Bagus Putu Mambal, S.Ag., M.Si S2

10 Ni Putu Widhia Rahayu, SE., MM S2
11 I Gusti Ngurah Arsana, S.Ag., M.Si S2
12 I Nyoman Sudarsana, S.ag., M.Si S2
13 Ketut Martini, S.Pd.H., M.Pd S2
14 Deddy Wijaya, S.S S1
15 I Wayan kartana Saputra, S.Kar S1
16 Nyoman Siti, S.Pd.H S1
17 I Komang Arteyasa, S.Kom S1
18 Ni Wayan Nismahayati, S.Sn S1
19 NI Luh Gede Yayuk Sucita S. S.Pd.H S1
20 I Ketut Rineh Luar Biasa

Sumber Data : Monografi STAH 2017

VISI

Pada tahun 2015 STAH Lampung menjadi perguruan Tinggi Hindu yang 

inspiratif, inovatif, professional dan bermartabat.
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MISI

1. Menyelenggarakan pembelajaran guna menghasilkan guru yang professional 

dan bermartabat.

2. Mewujudkan pengembangan ilmu agama, teknologi dan seni melalui 

penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

berkehidupan masyarakat umumnya dan komunitas pendidikan khususnya, 

sekaligus sebagai masukan STAH Lampung

4. Mewujudkan masyarakat ilmiah yang memiliki gagasan untuk menghasilkan 

karya inovatif berlandaskan budaya akademik yang bermartabat.

5. Menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidikan.

TUJUAN

Menghasilkan lulusan Sarjana yang memiliki kemampuan penguasaan 

akademis, memahami teori kependidikan bidang ilmu agama hindu dan 

kebudayaan serta mampu mengaplikasikan teori-teori itu dalam membahas 

masalah-masalah keagamaan dan kebudayaan. Disamping itu lulusan juga 

diharapkan mampu mengembangkan konsep baru di bidang ilmu Agama Hindu 

dan kebudayaan melalui penelitian secara mandiri, multidisipliner dan terintegrasi 

secara professional.55

                                                            
55Wayan Sukarlinawati, wawancara, STAH, Bandar Lampung 17 April 2017
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B. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Hindu Lampung

Secara umum kondisi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung 

tidak berbeda jauh dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi 

lainnya, banyak diantara mereka bukan asli dari daerah Bandar Lampung, hampir 

dari seluruh provinsi Lampung ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung 

tersebut, mulai dari kabupaten Lampung Tengah yang memang cukup banyak dari 

daerah tersebut karna basis masyarakat Hindu yang ada di Lampung adalah dari 

wilayah kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ada pula yang dari wilayah 

Lampung Selatan atau Kalianda yang juga termasuk merupakan basis umat Hindu 

yang ada di Lampung. Hal ini membuat banyak mahasiswa menjadi Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Lampung mempunyai banyak sekalian teman-teman baru 

didalamnya, yang berdampak pula pada pola tingkah laku mereka saat 

bersosialisasi dengan teman-teman yang lainya yang mempunya latar belakang 

yang berbeda-beda.

Bukan hanya mereka yang memang asli berdarah Hindu Bali namun 

banyak diantara mereka yang bersuku Jawa yang manganut agama Hindu, hal ini 

pula yang menambah suasana kemajemukan yang ada di Sekolah Tinggi agama 

Hindu Lampung.56

Secara singkat kegiatan yang dilaksanakan BEM Sekolah Tinggi Agama 

Hindu Lampung pada hari Rabu, 19 Juni 2013 mahasiswa STAH Lampung 

melaksanakan pasraman kilat selama lima hari di Desa Haduyang Ratu, 

                                                            
56 I gede hendra Juliana, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 23 Oktober 2016
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Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Pasraman kilat yang ke-6 

dengan tema “Implementasi Dan Aktualisasi Aktifitas Sadhana Dalam Kehidupan 

Sehari-Hari” dihadiri oleh perwakilan Parisada Provinsi Lampung, Ketua 

Parisada Padang Ratu, tokoh adat setempat dan I Made Suarjaya, S.H sekaligus 

membuka kegiatan pasraman. Pasraman ini mengikutsertakan beberapa desa dan 

kecamatan yaitu Padang Ratu, Pubiyan, Selagai Lingga, Anak Ratu Aji, Kalirejo, 

Sendang Asih, Sendang Agung dan Watu Agung. Peserta dari SD, SMP, SMA 

dan Peradah dengan jumlah 300 orang. Materi yang diberikan kepada peserta 

pasraman adalah Tri Hita Karana, Nawawidya Bhakti, Tri Kaya Parisudha, Catur 

Guru, Doa Sehari-hari, Praktek Sadhana, dan Yoga. Dalam kegiatan pasraman ini, 

18 mahasiswa STAH Lampung bekerja keras hingga terkadang sangat sedikit 

waktu untuk istirahat dan ternyata peserta pasraman sangat antusias melaksanakan 

praktek dan teori agama Hindu.57

Dalam melaksanakan kegiatan mahasiswa STAH Lampung bekerjasama 

dengan peradah dari masing-masing kecamatan untuk memberikan pengajaran 

kepada adik-adik pasraman. Sekitar 35 orang tua terutama ibu-ibu disentuh 

dengan belajar bersama mengenai pembuatan dan makna banten pejatian. 

Kegiatan pasraman dimulai pukul 04.30-06.00 WIB dengan melaksanakan yoga 

bersama, kemudian pembelajaran pukul 08.00-15.30 WIB, pukul 16.00-17.00 

WIB kegiatan olahraga antar peradah dan mahasiswa STAH dan sembahyang 

bersama pukul 18.00 WIB dilanjutkan dengan Dharmatula dan terkadang umat 

dihibur untuk menonton film Mahabaratha agar lebih mengetahui kepemimpinan 

                                                            
57Kegiatan mahasiswa BEM” (On-Line), tersedia di: 

http://bemstahlampung.blogspot.co.id/ (14 Februari 2017).
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para raja. Kegiatan pasraman kilat ini juga diisi oleh pemateri yaitu : Ni Gusti Ayu 

Made Afrianti, S.Ag.,M.Si dan Wayan Sukarlinawati, S.P.,M.Si mengenai banten 

pejatian, Suyono, S.Ag., M.Si membahas tentang bangga menjadi Hindu dan 

angota kepolisian sekaligus mahasiswa konfersi STAH Lampung yaitu Made 

Sucipta menyampaikan tentang Tri Hita Karana.58

Malam penutupan kegiatan pasraman kilat dimeriahkan dengan pentas seni 

dari masing-masing desa dan kecamatan. Mahasiswa STAH Lampung juga 

bertamu ke rumah umat atau silakrama dengan maksud mengakrabkan diri dengan 

umat Hindu di Padang Ratu dan mencari tahu permasalahan yang dihadapi umat. 

Selain itu mahasiswa STAH Lampung juga memberikan baju untuk umat Hindu 

dari berbagai kalangan dan buku-buku pelajaran agama Hindu serta kitab suci 

Bhagawadgita. Selama lima hari kegiatan pasraman berjalan lancar berkat 

dukungan dari Drs. Nengah Maharta, M.Si selaku ketua STAH Lampung, Dr. I 

Ketut Seregig, SH.,MH selaku Pembina yayasan dan I Made Sutharjana, SH.,MH

sebagai Puket III Kemahasiswaan STAH Lampung. Kegiatan Pasraman kilat akan 

terus dilaksanakan untuk meningkatkan bhakti dan sraddha umat Hindu serta 

sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STAH 

Lampung.59

Kepedulian mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung pada saat 

terjadi bentrok di wilayah Lampung Selatan Kejadian Oktober 2012 mungkin 

masih dapat kita ingat bahwa, keluarga kita di Bali Nuraga bentrok dengan warga 

suku Lampung. Harta benda bahkan nyawa menjadi korban. Warga Bali Nuraga 

                                                            
58Ibid.
59 Wayan Mita Astariawan, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 23 Oktober. 2016.
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sampai diungsikan di SPN Kemiling. Setelah dirasa cukup aman maka warga Bali 

Nuraga kembali ke rumahnya masing-masing. Keadaan seperti ini akan 

membutuhkan waktu penyembuhan traumatis yang cukup lama. Bantuan masih 

terus berdatangan berupa uang, baju, bahan makanan, alat mandi, perlengkapan 

bayi, dan masih banyak lainnya yang disumbangkan dari berbagai daerah bahkan 

luar kota. Bali Nuraga, Lampung Selatan, 23 Maret 2013 mendapat bantuan dari 

umat Hindu di Jerman dan BEM STAH Lampung mendapatkan kepercayaan 

untuk mendampingi pemberian bantuan. Bantuan itu berupa buku-buku bacaan 

senilai Rp. 12.000.000,00 bekerjasama dengan Gramedia yang kemudian 

disumbangkan melalui Ibu Juli Wirahmini. Beliau adalah ketua ‘Nyama Bali 

Jerman’ yang terbentuk sejak tahun 2006 dengan jumlah awal hanya 13 KK dan 

sekarang terus bertambah tepatnya di kota Hamburg, Jerman utara. Sekarang 

jumlah umat Hindu di Jerman terdapat 700 KK saling bersatu dan menggandeng 

mahasiswa yang kuliah di Jerman. Ibu Juli sudah 22 tahun hidup di Jerman karena 

pernikahan, yang tadinya asli wanita dari pulau Dewata. Beliau bekerja untuk 

Museum Nasional Indonesia perwakilan Jerman dibidang etnologi atau budaya 

yang bertugas untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui kain sakral, 

wayang, batik dan kerajinan tangan lainnya. Selain Bali Nuraga beliau juga 

memberikan bantuan untuk Palembang, Gorontalo, dan kejadian meletusnya 

gunung Merapi. Ibu Juli sangat peduli terhadap pendidikan bahkan beliau sangat 

berkeinginan untuk mendirikan perpustakaan hijau di Lampung.

Buku-buku bacaan mengenai buku-buku agama Hindu, buku pelajaran, 

komik, buku pengetahuan umum dan masih banyak lainnya. Pemberian buku-

buku bacaan ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi warga dan membantu 

mengurangi rasa traumatis akibat kejadian yang pernah dialami. Buku-buku 
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tersebut akan dibagikan secara merata di lima desa pada balai adat desa setempat, 

desa tersebut yaitu : Sidorahayu, Sukamulya, Sukanadi, Banjar Sari, dan Pande 

Arge. Di sepanjang perjalanan  melewati desa-desa yang menjadi bekas 

pertikaian, Ibu Juli selalu menyempatkan untuk memfoto pura-pura yang rusak, 

keadaan sekolah yang memperhatinkan, dan mewawancarai beberapa tokoh desa 

untuk mengetahui bagaimana tragedi tersebut dapat terjadi. Mendengar cerita dari 

warga ketika penyerangan maka Ibu Juli seketika langsung berkaca-kaca terlihat 

bahwa beliau juga merasakan betapa sedihnya warga saat itu.

Ibu Juli mengunjungi Pura Kertadharma, Kahyangan Tunggal (Desa 

Sidoreno), Pura Puseh Penataran Balai Agung (Desa Bali Nuraga), dan SMP 

Dharma Bhakti Dusun Sidorahayu (Bali Nuraga). Di perjalanan ibu terharu 

dengan anak-anak sekolah yang baru keluar istirahat dari balai adat, beliau 

langsung menyapa dengan melambaikan tangannya. Pada waktu itu beberapa 

warga juga terlihat sedang memperbaiki rumah dan puranya. Sempat Ibu Juli 

mengatakan bahwa pembangunan cukup cepat dilaksanakan oleh warga. Beliau 

baru tahu bahwa pura di Bali Nuraga berwarna-warni, berbeda dengan warna pura 

di desanya (Bali). Ibu Juli berpesan pada warga Bali Nuraga dan BEM STAH 

Lampung  untuk dapat hidup dengan damai, tingkatkan kepedulian untuk saling 

membantu dan mulai sadar untuk mencintai bumi dengan cara membuang sampah 

pada tempatnya terutama kelompokkan sampah organik dan belajar mengolahnya 

serta  kurangi penggunaan sampah plastik karena penangannan sampah plastik 

dengan cara dibakar akan menyebabkan keracunan. Semangat seorang wanita 

untuk membantu umatnya perlu kita contoh dari Ibu Juli, kecintaan dan 

kepeduliannya terhadap penderitaan warga membuktikan bahwa jarak tidak 
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menjadi masalah untuk datang dan meringankan beban seseorang. Hidup 

bermanfaat itu indah.

STAH Lampung adalah perguruan tinggi Lampung yang berlatar belakang 

agama. STAH Lampung dapat menjadi suatu wadah membentuk generasi Hindu 

yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan. SDM umat Hindu. Oleh sebab 

itu,STAH Lampung memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat membantu sekaligus 

mendidik mahasiswa menjadi individu yang dicita-citakan oleh masyarakat. 

Selain itu STAH Lampung juga dapat menampung ide-ide dari mahasiswa kritis 

untuk membangun Hindu lebih baik. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan 

pada tanggal 19 Maret 2013 diruang Auditorium Dharma Wangsa adalah kegiatan 

Dharma Santih Nyepi 1935 Caka yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan dosen-

dosen STAH Lampung. Dharma Santih ini dapat berjalan karena dibantu juga 

oleh salah satu organisasi mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) 

STAH Lampung.  

Kegiatan Dharma Santih diikuti dengan antusias oleh mahasiswa,dosen 

STAH Lampung, serta tamu undangan dari PC. KMHDI Bandar Lampung dan 

mahasiswa Dharmajaya. Peserta Dharma Santih berjumlah 104 peserta.

Dalam acara Dharma Santih 1935 Caka STAH Lampung menampilkan UKM 

Krtanam semester 2, Cetik Lampung, Guruwandanam, Dharma Wacana, Dharma 

Tula serta yang menjadi pokok dalam Dharma Santih adalah Silkrama. Dharma 

Wacana disampaikan oleh Drs. Nengah Maharta,M.Si. yang sekaligus menjadi 

ketua STAH Lampung. Beliau memberi pesan dharma yaitu denga judul urutan 

Hari Raya Nyepi. 
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Ada pun isi dari dharma wacana adalah sebagai berikut:

1. Melasti atau Makiyis

Dalam lontar Sang Hyang Aji Swamandala dan Lontar Sundarigama 

dinyatakan tujuan melasti adalah:

1. Ngiring prewatek dewata (membawa pragtima dan seluruh simbul-simbul 

upacara seperti senjata dewata nawa sanga,dll).

2. Amet tirtha amerta ring telenging segara (mengambil tirtha amertha 

ditengah samudra).

Patut dipahami bahwa yang mengambil tirtha amertha di tengah samudra 

adalah para Dewata,sedangkan umat manusia hanya mengiringinya.

3. Angayutaken papa klesa (menghanyutkan kotoran,penderitaan).

Tirtha amertha ini kemudian digunakan untuk menyucikan diri pribadi 

masing-masing. Dalam diri kita ada 3 bagian yang perlu dilukat yaitu: 

bagian kaki (bumi sengkala),tubuh (candra sengkala),kepala (surya 

sengkala).

Tirtha amertha ini sebagai bibit digunakan untuk melukat masing-masing 

umat. Sarana yang digunakan yaitu Gentong besar (sebaiknya dari tanah), cedok 

dari batok kelapa,dll. Melukat kaki ini bertujuan untuk menghilanhkan kotoran-

kotoran yang ada dalam tubuh kasar yang terdiri dari Panca Maha Bhuta.

Melukat tubuh dan kelapa bertujuan untuk melenyapkan atau 

mengendalikan kotoran yang ada dalam hati atau hrdaya serta kotoran 

pikiran,antara lain:

1. Sad Ripu (6 jenis musuh di diri sendiri): kama,krodha,lohba, 

moha,mada,matsarya.

2. Tri Mala (3 kotoran yang melekat pada pikiran yang dapat menghacurkan 

hidup ini): mithia hardaya,mithia wacana,mithia laksana.
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2. Tawur

Tujuannya: menyucikan lingkungan masyarakat dan alam 

semesta,sehingga dengan melaksanakan tawur ajaran Tri Hita Karana dapat 

berjalan dengan baik.

Adapun tingakatan jenis caru pada wilayah yaitu:

NO Tingkat Wilayah Jenis Caru Binatang
1 Provinsi Tawur Agung Pakai kerbau
2 Kab/Kota Panca Kelud 5 ekor ayam

1 ekor itik belang kalung
1 ekor asu bang bungkem

3 Kecamatan Panca Sanak 5 ekor ayam
1 ekor itik belang kalung

4 Desa Panca Sata 5 ekor ayam 
5 Banjar Eka Sata 1 ekor ayam brumbun
6 Rumah Segehan 5 warna Olahan ayam berumbun

Sumber Data : Monografi STAH 2013

3. Nyepi

Pada saat nyepi hendaknya melakukan pensucian Jiwa (Atman) dengan 

cara melakukan: tapa (catur brata), brata(upawasa 24 jam dari pukul 06.00-

06.00,bila perlu melakukan mona brata), yoga dan semadhi.

Apabila kita dapat melakukan tapa, brata, yoga-semadhi dengan sempurna 

maka lahirlah sang pribadi yang baruseprti kupu-kupu yang baru terlepas dari 

kepompong,hendaknya kita dapat mempertahan pribadi yang telah kita sucikan 

karena pada diri seseorang terdapat beberapa kecenderungan sifat yaitu madawa 

(sifat dewa), manawa (sifat manusia pada umumnya atau dapat membedakan 

mana yang baik dan buruk atau wiweka), danawa (sifat raksasa) dan kasuwu (sifat 

binatang).
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4. Dharma Santih

Dharma santih dilakukan adalah untuk melakukan silakrama dan 

upaksama (saling memaafkan) dengan hal ini akan dapat mempererat tali 

persaudaraan (vasu deva kutumbaka).Dharma santih adalah rangkaian Hari Raya 

Nyepi terakhir yang dilaksanakan dengan kita melaksanakan dharma santih maka 

akan membentuk jiwa persahabatan serta jiwa toleransi terhadap semua makhluk. 

Demikianlah dharma wacana yang disampaikan oleh Drs. Nengah 

Maharta,M.Si. setelah acara dharma wacana selanjutnya acara yang ditunggu oleh 

mahasiswa yang haus akan keingintahuan yaitu dharma tula. Dharma tula 

disambut dengan berbagai pertanyaan dari mahasiswa yang ditujukan kepada 

narasumber (dosen-dosen STAH Lampung). Acara terakhir dari dharma santih 

adalah melakukan silakrama antara mahasiswa dengan dosen maupun sesama 

mahasiswa yang lain.

Inilah kegiatan STAH Lampung dalam pelaksanaan Dharma Santih 

Nyepi1935Saka untuk meningkatkan generasi Hindu yang berjiwa toleransi, 

meningkatkan tali persaudaraan dan membentuk generasi yang dicita-citakan oleh 

masyarakat.60

                                                            
60Wayan Mita Astariawan, wawancara, STAH, Bandar Lampung 23 Oktober, 2016
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BAB IV

KEGIATAN YOGA TERHADAP TINGKAT SPIRITUAL

A. Kegiatan Yoga di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung

Yoga secara harfiah berasal dari suku kata yuj yang memiliki arti 

menyatukan atau menghubungkan dari dengan Tuhan, kemudia Patanjali 

memberika definisi tentang yoga yaitu mengendalikan gerak-gerak pikiran. Ada 

dua hal penting seorang praktisi yoga adalah melatih secara terus menerus 

sekaligus tidak terkait dengan hal-hal duniawi. Dengan dua cara inilah seseorang 

bisa mencapai keberhasilan dalam latihan yoga.61

Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan diri individu dengan diri 

yang Universal. Akan tetapi Sang Diri tidak akan dicapai oleh orang-orang yang 

lemah sebagaimana yang terdapat dalam Mundaka Upanisad. Dalam tingkatan 

awal, membangun tubuh yang sehat dan melatih pikiran adalah tujuan utama dari 

Hatha Yoga. Latihan ini pada akhirnya, akan menuntun seseorang pada kesadaran 

Universal atau kesadaran Atman dalam diri kita.62

Sebelum peneliti melakukan suatu pendekatan atau pengumpulan data 

yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi, peneliti melakukan suatu pertemuan 

dengan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, yaitu I 

Gede Hendra Juliana untuk membicarakan terkait denganLangkah-langkah 

pelaksanaan kegiatan Yoga di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung.

Setelah melakukan pertemuan untuk membicarakn bagaimana keadaan 

yang sebernarnya dilingkungan kampus STAH dan juga praktik-praktik yoga 

                                                            
61Somvir, Yoga dan Ayurveda(Bali:Bali-India Foundation, 2009),h.23.
62L. R. Chawdhri, Rahasia Yantra, Mantra dan Tantra,(Surabaya:Paramita,2003), h.181.
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yang ada di dalam kampus maka peneliti juga banyak medapatkan informasi yang 

sangat berguna dan bermanfaat untuk melakukuan pengkajian yang lebih 

mendalam.

Dalam ruang lingkup di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung yoga 

merupakan bagian matakuliah yang harus ditempuh para mahasiswa/i  Sekolah 

Tinggi Agama Hindu Lampung dan biasanya matakuliah yoga diajarkan pada 

waktu mahasiswa masuk semester ke-2 dalam kurikulum pendidikan atau aturan 

yang digunakan di tempat peneliti melakukan penelitian/ kampus. Lamanya dalam 

proses pembelajaran matakuliah yoga yaitu kurang lebih 6 bulan yang terbagi 

dalam 1 bulan matakuliah yoga bisa mencapai 4 kali pertemuan artinya dalam satu 

semester tersebut para mahasiswa harus mengikuti mata kuliah yoga sebanyak 16 

kali pertemuan dengan seorang Dosen atau Yogin yang mempunyai kemampuan 

yang sangat baik yaitu Ibu Ni Wayan Seruni, AP, BBA, S.Ag, M.Si dalam setiap 

pertemuan jumlah dari  mahasisa yang mengikuti matakuliah yoga terdiri dari 20 

mahasiswa yang terbagi menjadi 7 laki-laki dan 13 wanita. Matakuliah yoga 

dalam sehari berlangsung 5 sampai dengan 6 jam yang dalam prosesnya 

matakuliah tersebut dilaksanakan setiap hari selasa. Selanjutnya kegiatan yoga 

juga dilaksanakan setiap hari senin yang masuk dalam unit kegiatan mahasiswa 

atau UKM yang disebut denganUKM yoga, dan biasanya kegiatan UKM yoga 

bukan hanya diikuti oleh mahasiswa semester 2 tetapi juga dapat diikuti oleh 

seluruh mahasiswa Sekolah Tnggi Agama Hindu Lampung. 

Biasanya para mahasiswa sebelum melakukan kegiatan yoga baik dalam 

matakuliah yoga yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 ataupun dalam 

kegiatan UKM yang diperuntukkan juga oleh seleruh mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Hindu Lampung mereka memakai baju berwarna putih yang bertujuan 
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mengisyaratkan jiwa dan hati yang bersih didalam melaksanakan yoga yang 

nantinya akan berdampak pada spritualitas masing-masing mahasiswa, kemudian 

sebelum melaksanakan yoga para mahasiswa dilarang untuk makan pagi karena 

akan jauh lebih baik jika melakukan yoga dengan perut yang kosong dan setelah 

melakukan yoga 2 jam setelahnya baru bisa diperbolehkan untuk makan hal ini 

bertujuan mengurangi resiko yang buruk  setelah melakukan yoga.63

Sebelum melakukan yoga para mahasiswa melakukan jalaneti. Jalaneti 

adalah terapi yoga kuno untuk membersihkan mata, hidung, telinga dan 

tenggorokan  dengan air hangat. Kriya merupakan salah satu terapi yang paling 

bagus untuk membersihkan bagian kepala, dahi, menghilangkan berbagai jenis 

penyakit seperti flu, sinus, sakit kepala, migren, dan penyakit yang berkaitan 

dengan mata. Tetapi hal ini dilakukan para yogin untuk membersihkan di daerah 

kepala, terapi ini merupakan terapi penting yang sebaiknya diikutsertakan dalam 

jadwal kehidupan sehari-hari para yogin. Para dokter modern dan ilmuan merasa 

kagum dengan bagaimana para yogin kuno memperkenalkan terapi untuk 

menyembuhkan segala jenis penyekit yang berkaitan dengan kepala. Terapi ini 

juga sangat bagus untuk menenagkan pikiran dan membuat tidur lebih nyenyak 

bagi para praktisi yoga.

1. Persiapan-persiapan yang harus ditaati sbagai anjuran dan laranagan.

Asthangga Yoga atau delapan tangga yoga yang dirumuskan oleh seorang 

yogi terkenal dengan nama  Patanjali di dalam kitab yoga sutra merupakan 

warisan berharga bagi para praktisi yoga masa kini. Adapun bagaian-bagian dari 

Asthangga Yoga adalah:

                                                            
63Ni Wayan Seruni, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017
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1. Yama

Yama atau pengendalian diri terdiri dari 5 aspek dinamakan Panca Yama 

yaitu:

a. Ahisma: anti kekerasan (menghindari setiap bentuk tindak kekerasan, baik 

terhadap sesama manusia, binatang maupun lingkungan sekitar)

b. Satya: kebenaran yang sejati, mengikuti hati nurani dan menguatkan 

mental untuk selalu berkata, berpikir dan berlaku secara benar.

c. Asetya: tidak mencuri dan tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki oang 

lain.

d. Brahmacharya: menjaga kesucian (hidup secara berimbang dalam segala 

hal dalam menjaga kemurnian tubuh, pikiran dan emosi).

e. Aparigraha: non posesif, tidak membangga-banggakan diri atau harta, 

hidup sederhana dan tidak berlebihan.

2. Niyama

Nyama atau disiplin diri terdiri dari 5 aspek yang dinamakan Panca Nyama 

yakni:

a. Svadhyaya: menuntut ilmu (selalu haus akan ilmu dan memiliki hasrat 

untuk terus memperdalam ilmu).

b. Tapa: menjaga indria dan menghindari indria dari keburukan.

c. Santhosa: penuh kedamaian (menjaga rasa damai dan rasa puas dalam 

diri).

d. Sauca: kemurnian dan meningkatkan kesucian tubuh dan pikiran.

e. Ishvara pranindhana: menghormati Tuhan dan ajaran agama.
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3. Asana

Asana atau postur yoga, merupakan gerakan yang lembut dan sistematis. 

Asana bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan dan kekuatan otot dan sendi 

tubuh, memijat susunan saraf pusat di tulang punggung, melancarkan aliran darah, 

menyeimbangkan produksi hormon, serta membuang racun dari dalam tubuh.

4. Pranayama

Pranayama atau teknik pernapan, menigkatkan asupan oksigen dan prana 

ke dalam tubuh, menggantikan fungsi kerja sel tubuh, konsentrasi dan ketenangan 

pikiran.

5. Pratyahara

Pratyahara menguasai rasa yaitu menarik perhatian dari semua rangsangan 

yang terdapat di luar dan dapat mengganggu konsentrasi dan mengarahkan ke 

dalam diri. Pratyahara bertujuan mendiamkan pikiran dan merupakan pelatihan 

yang sangat bak untuk meningkatkan kesadaran.

6. Dharana

Merupakan kelanjutan pratyahara karena pikiran menjadi lebih tajam.

7. Dyana

Dyana (meditasi) adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk kedalam 

pikiran dan diri mulai meniadakan eksistensi tubuh.

8. Samadhi

Samadhi, kesadaran tertinggi atau pencerahan. Dalam tahap Dyana 

terkadang masih terasa dualisme antara kesadaran dan tubuh. Samadhi merupakan 

titik kulminasi union atau peleburan antara Atman dengan Brahman.64

                                                            
64 Nengah Maharta dan Seruni. Kumpulan Naskah Dharma Wacana. (STAH Lampung, 

2011), h. 135-137.
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2. Persiapan melakukan yoga di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung

Adapun langkah-langkah pelaksanaan praktik Yoga surya namaskara yang 

diterapkan kepada mahasiswa/i Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, sebagai 

berikut: 

1. Praktik yoga dilaksanakan di dalam ruangan atau dihalaman Kampus.

2. Mahasiswa dilarang makan pagi sebelum melakukan yoga dan baru boleh 

makan setelah dua jam melakukan yoga.

3. Pada saat melakukan yoga, menarik dan mengeluarkan nafas selalu 

memulai hidung. Latihan perlu dilakukan diatas karpet tipis yang tidak 

terlau empuk.

4. Kemudian dosen mata kuliah yoga mengajak para mahasiswa melakukan 

pranayama terlebih dahulu atau olah napas sebelum melaksanakan yoga.

5. Setelah itu mahasiswa mulai melakukan gerakan yoga surya namaskar

yang dipandu oleh dosen tersebut dan melakukan gerakan nya secara 

bersama-sama.

6. Dalam melaksanakan yoga tersebut sangat sering gerakan tersebut harus 

diulang-ulang untuk mendapatkan sikap badan yang sempurna dalam 

beryoga.

7. Setelah itu mahasiswa dan yogin atau orang yang mengajar yoga mengajak 

mahasiswa berbaris dan mengajak bersembahyang (gayatri maantram dan 

puja guru)

8. Setelah semua gerakan yoga dirasa cukup. Maka dosen kemudian 

memberikan pemahaman secara mendalam kajian toeri seputar yoga yang 

baru saja meraka kerjakan.

9. Doa.
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B. Pengaruh Kegiatan Yoga Terhadap Tingkat Spiritual

Kata Yoga terbentuk dari kata bahasa Sanskrit yaitu ‘Yoj’ yang berarti 

bergabung, menyatukan, sintesis dan sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk 

menggabungkan diri individu dengan diri yang Universal. Akan tetapi Sang Diri 

tidak akan dicapai oleh orang-orang yang lemah sebagaimana yang terdapat dalam 

Mundaka Upanisad. Dalam tingkatan awal, membangun tubuh yang sehat dan 

melatih pikiran adalah tujuan utama dari Hatha Yoga. Latihan ini pada akhirnya, 

akan menuntun seseorang pada kesadaran Universal atau kesadaran Atman dalam 

diri.65

Menurut Made Suryani, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu 

Lampung yang berasal dari daerah Braja Selebah Lampung Timur, beliau 

mengatakan yoga bersal dari kata Yuj yang artinya penyatuan, yang saya ketahui 

yaitu yoga Surya Namaskara dan Candra Namaskara dimana Surya Namaskara ini 

adalah terdapat 7 (tujuh) asanas yang diulang-ulang sehingga menjadi 12 

(duabelas) gerakan yang dilakukan secara berkeseimbangan dan ditunjukkan 

untuk menghormati dan memuja dewa Surya.

Pengaruh gerakan yoga terhadap peningkatan spiritual yang dirasakan oleh 

Made Suryani menurutnya sangat berpengaruh sekali karena yoga dapat 

meningkatkan kesehatan tubuh dengan memanfaatkan sumber cadangan energi 

tubuh yang disebut Cakra dan sumber Prana. Cakra adalah kemampuan energi 

dalam tubuh, cakra merupakan pusat energi spiritual yang ada dalam tubuh. Untuk 

saat ini yang saya rasakan belum begitu banyak mengingat prilaku belum bagus 

dan baik untuk spiritual bahkan kesucian lahir dan batin namun begitu banyak 

                                                            
65L. R. Chawdhri, Rahasia Yantra, Mantra dan Tantra,(Surabaya:Paramita,2003), h.181.
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manfaat yoga yang saya rasakan, pikiran jauh lebih tenang ketika saya selesai 

yoga.66

Berbeda dari Made Suryani teman sekelas nya yaitu Wayan Arya Candra 

mengatakan gerakan yoga yang dia lakukan membuat seketika badan sehat dan 

semangat maka tentunya tidak ada kemalasan dalam melukukan kegiatan positif 

seperti sembahyang tentu peningkatan spiritual bertambah dala arti pendekatan 

diri kepada Tuhan, untuk menjadi pribadi orang yang lebih baik.67

Menurut Nengah Asmidi, saya yakin saat saya melakukan yoga 

memperoleh ketenangan jiwa karna saya telah membandingkan ketika saya belum 

melakukan yoga dan setelah saya melakukan yoga perbandingannya sangat jauh 

berbeda setelah yoga jiwa saya tersara lebih tenang dalam menghadapi setiap 

masalah yang ada. Jadi yoga bukan sebatas untuk olahraga semata tapi ada makna 

yang bersifat spiritual.68

Ketut Widi Astuti bahkan sudah melakukan yoga surya namaskara saat 

usia baru menginjak 13 tahun dalam gerakan yoga Ketutu Widi Astuti 

menyebutkan bahwa gerakan yoga surya namaskara memiliki makna yang 

mendalam dan sangan berpengaruh terhadap peningkatan spiritual, yaitu:

1. Tujuh gerakan inti dan 5  gerakan adalah pengulagan

2. Gerakan pertama bermakna memberi hormat kepada dewa surya bahwa 

kita akan melakukan pemujaan terhadapnya

3. Gerakan kedua kita sudah memulai pemujaan, mengangkat tangan kearah 

atas dengan makna menghormat kepada bapak Akasa (angkasa)

                                                            
66 Made Suryani, wawancara, STAH, Bandar Lmapung, 9 Mei 2017.
67 Wayan Arya Candra, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
68 Nengah Asmidi, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
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4. Ketiga turun menyentuk lantai bermakna memberi hormat kepada ibu 

pertiwi

5. Keempat, kelima, keenam dan ketujuh merupakan gerakan lanjutan yaitu 

inti dari penghormatan. Ketut Widi Astuti sangat yakin bahwa setelah 

melakuan gerkan yoga dampak yang ia rasakan ialah gerakan yoga melatih 

kesabaran, maka setelah kita sabar semua akan dapat kita kendlikan dan 

mencapai ketenangan serta kedamaian jiwa, ia melanjutkan bahwa gerakan 

yoga menjadikan indera dan pikiran lebih terkendali dan mampu 

konsentrasi atau lebih fokus menuju kebebasan rohani.69

Wayan Agus Bimantara mengatakan bahwa gerakan yoga terhadap tingkat 

spiritual yang selama ini dia pelajari, banyak berpengaruh yang ia rasakan seperti 

cara mengatur keseimbangan dan konsentrasi saat melakukan persembahan. Ia 

sangat yakin setelah beryoga maka ia mampu memperoleh ketenangan dalam jiwa 

apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan benar.70

Dewa Ayu Rastiti Asih mengatakan bahwa dengan melakukan yoga kita 

akan mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, karena disaat melakukan yoga 

harus penuh konsentrasi agar dapat menghubungkan jiwa kita kepada Tuhan, 

contohnya saja melakukan gerakan Pranayama, yaitu Bhastrika Pranayama (so 

ham) manfaat dari gerakan ini menghilangan kepercayaan diri agar mendapatkan 

pikiran yang tenang.71

Namun berbeda dengan mahasiswa yang lainnya justru Komang Ayu 

Puspita mengatakan bahwa ia tidak ada yang dapat saya rasakan dalam 

                                                            
69 Ketut Widi Astuti, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
70 Wayan Agus Bimantara, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
71 Dewa Ayu Rastiti Asih, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
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melaksanakan yoga terhadap peningkatan spiritual yang dirasakan selama ini72. Ni 

Wayan Sudarti menjelasakan bahwa makna dari beberapa gerakan yoga misalnya 

saat pranayama dapat memperlancar pernafasan serta gerakan surya namasakar 

berarti memuja dewa surya melalui gerakan-gerakan asanas membantu membuat 

tubuh menjadi lentur dan fleksibel dan hal yang paling ia rasakan ia lah pegaruh 

gerakan yoga menjadi peningkatan spiritual, selain melakukan gerakan ada juga 

mantra-mantra didalamnya yang membuat lebih berkonsentrasi dan mengkatkan 

ketengan dalam jiwa.73

Niluh Tariani berpendapat bahwa yoga adalah penyatuan diri, dimana 

dengan kita tekun menjali yoga atau melaksanakan yoga maka mampu membantu 

menyatukan diri/ jiwa dengan Brahman, manfaat yang didapat pada saat beryoga 

itu sesuai dengan yoga apa yang kita lakukan, seandainya kita melakukan yoga 

hanya main-main maka tidak akan ada hal yang bisa kita rasakan dan apabila kita 

melakukan yoga dengan serius sesuai petunjuk maka akan sangat bermanfaat, 

makna dari beberapa gerakan yoga Surya Namaskar untuk menghormati dewa 

surya dengan beryoga saya bisa lebih mengendalikan nafsu keinginan dan bisa 

berfikir lebih tenang mengambil keputusan apapun dengan tenang, karna dengan 

ketenangan saya melakukan segala hal dengan pikiran yang jernih dan menurut 

Niluh Tiriani saat Ia beryoga mendapatkan ketenangan pikiran dan jiwa meskipun 

belum sepenihnya ketenangan yang saya dapat tetapi selama ini saya sudah bisa 

merasakan sedikit demi sedikit ketenangan dalam diri Niluh Tiriani.74

Wayan Ayu Wahyuni mengatakan saat Ia beryoga timbul dalam jiwa 

keinginan untuk berdoa kepada Tuhan.75

                                                            
72 Komang Ayu Puspita, wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
73Ni Wayan Sudarti wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
74 Niluh Tiriani wawancara, STAH, Bandar Lampung, 9 Mei 2017.
75 Wayan Ayu Wahyuni Wawancara, STAH, bandar Lampung, 9 Mei 2017.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang Yoga dalam Agama Hindu dan 

Pengaruhnya Terhadap Tingkat Spiritual, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:

1. Pelaksanaan yoga di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung 

diawali pada mahasiswa semester dua yang kemudian yoga menjadi salah 

satu mata kuliah yang penting dalam kurikulim Sekolah Tinggi Agama 

Hindu Lampung, pada saat peneliti melakukan sebuah penelitian kepada 

para mahasiswa, mereka belajar mata kuliah yoga pada hari Selasa yang 

dimulai dari pukul 07.00 pagi hingga 11.00 dalam mata kuliah tersebut 

Dosen yang mengajarkan yoga pada mahasiswa membagi pada dua sesi 

pelaksanaa antara lain : 

a) Pukul 07.00 sampai dengan pukul 09.30 para mahasiswa melaksanakan 

gerakan yoga yang dipandu langsung oleh Dosen, yang dilakukan 

secara berulang-ulang, yoga yang diajarkan didalam mata kuliah 

tersebut disebut yoga Surya Namaskara (Penyembahan/ pemujaan 

terhadap Dewa Matahari) banyak diantar mereka yang merasakan 

langsung dari gerakan yoga surya namaskara tersebut mulai dari badan 

yang menjadi lebih sehat dan ketenangan batin yg mereka rasakan.

b) setelah sesi yang pertama selesai maka barulah Dosen memberikan 

penjelasan secara teori dari semua gerakan yoga, baik pengaruhnya 
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terhadap kondisi fisik maupun kondisi spiritual yang nanti nya akan 

berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani. Para mahasiswa sangat 

antusias dalam mendengarkan secara teori dari gerakan yoga, karna saat 

mereka mampu mengetahui secara teori unsur-unsur yang ada dalam 

yoga sehingga mereka sangat memahami energi-energi yang mereka 

rasakan yang berdampak pada ketenangan rohani.

2. Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap objek penelitian, 

banyak diantara mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu mendapatkan 

pengalaman keagamaan yang sangat luar biasa terhadap kegiatan yoga

yang dilaksanakan baik itu disadari maupun tidak disadari mahasiswa 

mempunyai suatu keyakinan yang kuat bahwa saat mereka melakukan 

gerakan yoga tubuh, pikiran dan jiwa mereka mengalami suatu keadaan 

yang menenagkan dan menambah keyakinan mereka terhadap ajaran 

agama mereka yang teraplikasikan di dalam kehidupan mereka sabagai 

makhluk Tuhan maupun mahkluk sosial.

B. Saran 

Saran-saran yang direkomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, peneliti menyarankan 

untuk meneruskan pengkajian ini, memperdalam, memperluas wawasan 

dan karya ini dapat dijadikan minimal sebagai sumber informasi.

2. Kepada Fakultas Ushuluddin, peneliti menyarankan agar melengkapi atau 

paling tidak memperbanyak buku-buku keagamaan khususnya agama

Hindu maupun yang lainnya.
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3. Kepada penganut agama Hindu bahwa perlu mengetahui dan mempelajari 

agama lain, sehingga dapatlah mengetahui persamaan dan perbedaannya. 

Hal ini juga untuk lebih memperdalam dan memantapkan keyakinan 

tentang kebenaran-kebenaran isi pokok dan fungsi yang terkandung 

didalamnya. Selain itu, dengan mengetahui persamaan dan perbedaan akan 

menjadikan umat beragama saling menghargai dan menghormati serta 

bersikap toleransi dalam pergaulan sehari-hari.

C. Penutup 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

limpahan kasih sayang, rahmat, taufik dan nikmat-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Yoga Dalam Agama Hindu Dan 

Pengaruhnya Terhadap Tingkat Spiritual (Studi Sekolah Tinggi Agama Hindu 

Lampung).

Peneliti menyadari akan adanya keterbatasan, sehingga uraian skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat 

diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati seraya menghambakan diri 

kepada Allah SWT, semoga ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada 

umumnya, khususnya bagi peneliti dan pengembangan wawasan Ilmu Studi 

Agama-Agama.
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KERANGKA PERTANYAAN

1. Pada usia berapa pertama kali anda melakukan  Yoga ?

2. Apa pengertian Yoga yang anda ketahui selama ini ?

3. Apa manfaat yang di dapat setelah melakukan Yoga ?

4. Apa makna dari beberapa gerakan Yoga yang anda ketahui

5. Apa pengaruh gerakan Yoga terhadap peningkatan spiritual yang ada rasakan 

selama ini ?

6. Apakah anda yakin dengan melakukan Yoga memperoleh ketenangan jiwa 

pada diri anda yang muncul dari dalam tubuh/badan, pikiran dan jiwa ?
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Gambar 1

Pranamasana/ sikap berdoa

Doa : Mitraya Namah

Gambar 2

Hasta Uttanasana/ Posisi menarik lengan ke atas kepala

Doa : Ravaye Namah



Gambar 3

Padahastasana/ posisi kaki sejajar lengan

Doa : Suryaya Namah

Gambar 4

Asya Sancalanasana/ sikap menunggang kuda

Doa : Bharawe Namah



Gambar 5

Adho Mukha svanasana/ posisi seperti Anjing

Doa : Khagaya Namah

Gambar 6

Chaturanga dandasana/ posisi papan sejajar

Doa : Pusne Namah



Gambar 7

Bhujaggaasana/ posisi kobra

Doa : Hiranyagarbhaya Namah

Gambar 8

Adho Mukha Svanasana/ Posisi Anjing

Doa : Maricaye Namah



Gambar 9

Asva Sancalanasana/ sikap menunggang kuda

Doa : Aditya Namah

Gambar 10

Padahastasana/ posisi kaki sejajar lengan

Doa : Savitre Namah



Gambar 11

Hastasa uttanasana/ Posisi menarik lengan ke tas kepala

Doa : Arkaya Namah 

Gambar 12

Pranamasana/ sikap berdoa

Doa : Bhaskaraya Namah



Gambar 13

Foto bersama Mahasiswa STAH

Gambar 14

Yoga Akbar di Pantai Slaki 

Bersama Mahasiswa/i dari berbagai Kampus

Di Bandar Lampung



Gambar 15

Variasi gerakan yoga/ aeroyoga

Mahasiswi STAH

Gambar 16

Variasi gerakan Yoga/ aeroyoga

Mahasiswa STAH
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