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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia bukanlah negara teokrasi atau negara agama 

yang keputusannya berdasar hukum tuhan dan pemerintahannya dari para 

ulama atau oraganisasi keagamaan. Negara Indonesia memiliki beraneka 

ragam etnis, suku, agama, bahasa dan budaya. Negara memberi jaminan 

dan sarana keterlibatan masyarakat Indonesia dalam memilih agama  

sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. 

Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu 

agama yang telah ada di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, 

Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.  

Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 menjelaskan negara memberi 

jaminan dan sarana keterlibatan masyarakat Indonesia dalam mengisi dan 

memperkaya kehidupan berbangsa dalam meyakini salah satu agama yang 

telah ada di Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan beragama, setiap 

pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menciptakan kehidupan 

beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam pemahaman 

agama seseorang dituntut bukan hanya harus memahami tapi juga tidak 

taklid, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. 

Dalam mempelajari agama seseorang harus memiliki pemikiran terbuka, 
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melihat perkembangan, memperhatikan lingkungan, dan memperhatikan 

perubahan. Mempelajari agama tidak boleh dengan sudut pandang yang 

sempit karena akan menimbulkan konflik antar agama di Indonesia. 

Penganut agama yang tertutup cenderung lebih rawan menimbulkan 

konflik, karena terpisahnya garis keagamaan antar kelompok masyarakat. 

Pendidikan agama bisa menjadi sarana terciptanya kerukunan umat 

beragama. Menurut Montiel & Noor (2009:147) untuk pendidikan agama 

para pakar menjelaskan, pelajaran agama memiliki peran penting dalam 

berkembangnya kesalehan siswa, dengan memiliki satu kepercayaan 

seperti yang ditetapkan dalam pancasila dan karakter moral, akan tetapi 

jika seorang guru atau pendidik memiliki pemikiran yang sempit dan isi 

yang disampaikan bersifat esklusif serta memecah belah maka keragaman 

di Indonesia tidak akan pernah terwujud. 

Meskipun Indonesia berasaskan Pancasila yang menjadikan 

jembatan perbedaan-perbedaan keanekaragaman budaya, ras, suku dan 

agama, tetapi masih sering dijumpai konflik-konflik di kalangan 

masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi oleh ideologi pemahaman. 

Adanya kurang toleransi di kalangan masyarakat itu sendiri yang menjadi 

penyebab munculnya sebuah konflik. 

Dewasa ini banyak permasalahan bermunculan tentang intoleransi 

seperti yang terjadi pada tahun 2017 lalu pada saat sholat Idul Fitri di alun-

alun Wonosari Yogyakarta. Pada saat ceramah Idul Fitri seorang Khotib 
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yang ditugaskan sebagai penceramah menyampaikan pesan yang cendrung 

provokatif dan tandensius. Isi ceramah Khotib tersebut adalah kritik 

terhadap pemerintah yang tidak mengedepankan persatuan, politik yang 

berkembang saat inih, penistaan agama yang dilakukan oleh Guberner 

DKI Jakarta Ahok dan kriminalisasi ulama. Akibatnya banyak jamaah 

yang meninggalkan lapangan karena isi khotbah dinilai provokatif dan 

tidak sesuai dengan tema lebaran dalam kerukunan yang digagas oleh 

pemerintah. (http://www.salafynews.com/ceramah-provokatif-saat-shalat-

idul-fitri-jamaah-bubar. Html; diakses pada tanggal 26 April 2018) 

Kasus kedua adalah konflik agama yang terjadi ketika 

melaksanakan sholat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara Papua, antara 

pemuda Gereja Gidi dengan umat Muslim Papua yang sedang 

melaksanakan sholat Idul Fitri. Pemuda Gereja Gidi memberikan protes 

agar pribadatan umat Islam tidak menggunakan pengeras suara ketika 

gema takbir Idul Fitri berkumandang dari Majid perkampungan Karubaga. 

Konflik agama dilatar belakangi dari protes pemuda Gereja Gidi yang 

sedang mengadakan acara berdekatan dengan sholat Idul Fitri. Aksi 

penyerangan dengan membakar kios, rumah penduduk dan Masjid Baitul 

Muttaqin. Sumber berita Republika.co.id (Nuryono, Bambang, 2015 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrnasd-

pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham; diakses 

pada tanggal 26 April 2018).  

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrnasd-pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham;
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrnasd-pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham;
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Suatu konflik agama disebabkan seseorang melakukan prasangka 

negatif terhadap orang lain atau kelompok agama lain dengan melakukan 

generalisasi, seperti semua yang bukan beragama Islam adalah orang kafir 

atau anggapan umum di Barat agama Islam adalah agama teroris, sehingga 

memunculkan bias dan streotip terhadap kelompok agama lain. Menurut 

Alwi Shihab (1999:41) toleran pada dasarnya adalah upaya untuk 

menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Toleran tidak akan 

tercapai tanpa sikap pluralistik. Pluralistik adalah tiap pemeluk agama 

dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat 

dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya 

kerukunan dalam kebhinekaan. 

Pada akhirnya peneliti menemukan suatu fenomena yang terjadi 

pada masyarakat Ngadas suku Tengger, masyarakat Ngadas suku Tengger 

adalah masyarakat adat dan terikat dengan adat, dalam kesehariannya 

semua kegiatan ada ritual adatnya. Masyarakat Ngadas memiliki 

keyakinan agama yang berbeda-beda, yaitu agama Islam, Hindu dan 

Budha. Masyarakat Desa Ngadas walaupun berbeda agama memiliki rasa 

toleransi yang tinggi. Desa Ngadas terletak di kawasan gunung Bromo, 

Kecamatan Poncokusumo Malang. 

Masyarakat suku Tengger dalam kehidupannya cenderung 

mengedepankan rasa kekeluargaan, toleransi, mengutamakan kerjasama 

secara masif (kolektif) dalam berbagai hal. Sehingga proses adaptasi 

masyarakat Muslim disana meskipun minoritas tidak terlalu sulit untuk 
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menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Tengger. 

Misalkan rasa tali persaudaraan yang kuat, masyarakat Tengger merasa 

satu bersaudara meskipun berbeda agama. Masyarakat Ngadas saling 

menghormati dan membantu antara satu dengan yang lainnya, seperti pada 

saat hari raya orang Hindu, orang Islam diundang untuk makan-makan di 

rumahnya, dan sebaliknya jika tiba hari raya Idul Fitri mereka yang 

beragamakan Hindu pergi untuk makan-makan/silaturahmi di rumah orang 

Islam.  

Perkembangan agama Islam pada mulanya kesusahan diterima di 

Desa Ngadas, karena Islam masuk beberapa tahap. Tahap pertama agama 

Islam dibawa oleh Kyai Sodiq atau yang sekarang dipanggil Mbah Sidik 

oleh masyarakat Desa Ngadas.  Mbah Sidik melakukan pendekatan agama 

Islam ke Desa Ngadas dengan pendekatan yang serupa dilakukan oleh para 

Walisongo, mendekatakan agama dengan adat setempat, mengajarkan 

agama Islam, membuat Langgar yang sekarang menjadi Sanggar adat.  

Mbah Sidik tidak lama di Desa Ngadas, karena faktor usia beliau 

meniggal tanpa memiliki penerus yang mengajarakan agama Islam. Setelah 

itu agama Budha dan Hindu masuk ke Desa Ngadas. Walaupun demikian 

banyak dijumpai bacaan jimat atau doa adat istiadat orang Tengger dengan 

kalimat syahadat, seperti pada perayaan Karo ketika kepala adat membaca 

doa kalimasodo, pada bacaannya terdapat campuran bahasa Jawa dan 

syahadat. Misi Kyai Sodiq adalah mengisalamkan terlebih dahulu, 

membiasakan penduuduk setempat terhadap ajaran Islam. Pada masa itu 
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penduduk yang menganut agama Islam berkembang menjadi 5% dari total 

serIbu tujuh ratus penduduk Desa Ngadas. 

Tahap kedua Islam masuk ke Desa Ngadas dengan pendekatan 

yang dibawa oleh Jamaah Tabligh Akbar dengan memusyrikan semua 

budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Tengger, karena 

bertentangan dengan ajaran agama dan syariat Islam. Pada dasarnya 

kebudayaan dan adat istiadat suku Tengger menganut Hindu Mahayana. 

Masyarakat Tengger mempercayai sang Hyang Agung, roh para leluhur, 

hukum karma, reinkanasi, dan moksa. Akibatnya membuat Islam tidak 

bisa berkembang pada masyarakat Tengger, karena dinilai merusak 

kebudayaan dan adat istiadat Tengger. 

Tahap ketiga Islam masuk ke Desa Ngadas yang dibawa oleh 

Wahabi dengan mengkafirkan pemeluk agama selain yang beragama 

Islam, akibatnya Islam tidak bisa berkembang dan menjadi minoritas di 

Desa Ngadas. Masyarakat Desa Ngadas kehilangan kepercayaan pada 

agama Islam dan menganggap agama Islam adalah agama yang keras. 

Tahap keempat ketika pengangkatan kepala Desa yang baru, pada 

saat itu yang diangkat adalah masyarakat Desa sebelah yaitu Ngadas 2 

yang beragama Islam, pada mulanya banyak bertentangan karena 

ditakutkan akan menghilangkan adat istiadat Desa. Akan tetapi kepala 

Desa berjanji tidak akan menghilangkan adat istiadat maka masyarakat 

setuju. Karena pada dasarnya masyarakat Desa Ngadas menganut 

animisme dan dinamisme, adat adalah inti kepercayaan Desa. Pada tahap 
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ini Islam berekembang dengan baik. pada tahun 2007 eletronik masuk ke 

Desa Ngadas, televisi masuk banyak sinetron yng menggambarkan tentang 

Islam, seperti Eneng dan Kaos kaki ajaib, Sujudku, Cahaya, Aisyah, dan 

Bawang Merah Bawang Putih. dari perfilman sinetron Indonesia banyak 

masyarakat Desa Ngadas yang masuk Islam, karena menganggap yang 

dilakukan umat Islam positif, seperti suka menolong, tulus, pemaaf, 

menjauhi sifat iri hati dan dengki. 

Desa Ngadas memiliki 3 agama yaitu Islam, Hindu, dan Budha. 

Sama halnya dalam pendidikan sekolah dasar SDN 01 Ngadas juga 

memiliki 3 penganut agama berbeda yaitu Islam, Hindu, dan Budha. 

Perkembangan pendidikan agama Islam di sekolah SDN 01 Ngadas pada 

awalnya terjadi penolakan pada guru pendidikan agama Islam yang 

dikirim oleh Dinas Pendidikan karena mengajarkan intoleransi, dengan 

melarang siswa melakukan ritual adat kebiasaan suku Tengger, guru 

tersebut menilai adat masyarakat Ngadas syrik dan melarang slametan 

suku Tengger karena dinilai musyrik. 

Dinas pendidikan dari kementrian agama mengirim guru 

pendidikan agama Islam yang baru untuk menggantikan guru sebelumnya 

yang mendapatkan penolakan mengajar di SDN 01 Ngadas. Pada mulanya 

masyarakat Desa Ngadas dan pihak sekolah meragukan terhadap guru 

yang baru karena ditakutkan seperti guru sebelumnya, mengajarkan 

intoleransi terhadap peserta didik. Pada perkembangannya guru 

pendidikan agama Islam yang baru di Desa Ngadas mengamati Desa 
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Ngadas seperti Islam pada zaman Walisongo, karena masyarakat Tengger 

Desa Ngadas lebih mengutamakan adat istiadat dari pada agama. 

Masyarakat Desa Ngadas tidak memandang agama mana yang lebih baik 

karena semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan, asalkan berbuat baik 

sudah cukup. Masyarakat Tengger Desa Ngadas sangat menaati adat 

istiadatnya karena merupakan pemersatu kerukunan Desa.  

Pada perkembangan berikutnya pengajar guru pendidikan agama 

Islam berhasil meyakinkan masyarakat Desa dan pihak Sekolah. Guru 

pendidikan agama Islam melakukan pendekatan seperti pendekatan 

Walisongo, dengan pemikiran terbuka, menerapkan adat istiadat Desa 

Ngadas seperti ikut slametan dan memberikan pengajran kepada 

masyarakat Desa, ‘’Islam juga melakukan slametan asalkan niat untuk 

silaturahmi dan tidak memakan yang diharamkan agama seperti daging 

Babi dan daging Anjing’’ tutur guru Pendidikan Agama Islam Nur 

Hamidah kepada kepala adat Desa Ngadas ketika mengikuti slametan 

Desa. Pada dasarnya masyarakat Ngadas sangat senang melakukan 

slametan sebagai bentuk kerukunan masyarakat Desa. 

Guru Pendidikan agama Islam juga memberikan bimbingan seperti 

agama Islam adalah agama semua orang habluminannas, agama Islam 

mengajarkan kasih sayang, berbuat baik, suka memberi, dan saling 

berbagi. Guru agama Islam menekankan menghormati agama lain, 

walaupun masih ada pemisah dengan agama lain, sering menerima olokan 

dan candaan tapi guru Pendidikan agama Islam mengajarkan kita sebagai 
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orang Islam tetap harus menghormati, karena kita semua sama-sama 

manusia cuman berbeda agama saja. Guru Pendidikan agama Islam selalu 

memberikan sugesti sebelum ujian, seperti menulis bacaan 

Bismilahirohmanirohim 7 kali dan menyimpannya dikantong dan harus 

belajar saat malam. Guru Pendidikan agama Islam memberikan penekanan 

ini adalah pesan Kyai dan kertas yang di tulis harus dibaca sebelum ujian. 

Alhasil para siswa menerapkannya karena diaanggap sebagai 

keberuntungan. 

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

Upaya guru pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi studi 

masyarakat Desa Ngadas suku Tengger Bromo Malang. Karena diniai 

sesuatu yang dilakukan guru Pendidikan agama Islam adalah upaya yang 

harus dilakukan kebanyakan guru di Indonsia sebelum memberikan 

pengajaran kepada peserta didik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah 

bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi 

studi masyarakat Desa Ngadas suku Tengger Bromo Malang? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya 

guru pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi studi masyarakat 

Desa Ngadas suku Tengger Bromo Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa manfaat 

penelitian kepada masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat 

bermanfaat, khususnya sebagai pendidik atau pengajar profesional. 

Mengenai menjaga toleransi untuk kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Pendidik atau Pengajar Profesional 

Seorang guru harus melihat dan memahami kondisi lingkungan 

peserta didik, cara mengajar atau berdakwah, harus memperhatikan 

lingkungan keagamaan dan kebudayaan masyarakat, harus memiliki 

toleransi di tengah perbedaan. Dalam upaya guru bertoleransi terhadap 

perbedaan, seorang guru memerlukan kecermatan, kejelian, kebijakan 

dan cara pandang. 

2. Bagi Kementrian Agama 

Bagi Kementrian Agama agar memberikan arahan pada guru 

pendidikan agama Islam dalam pengajaran. Ketika ditempatkan 

disuatu wilayah yang berbeda dengan lingkungan, baik keagamaan 

atau kebudayaan, harus memahami kondisi masyarkatnya agar dapat 

diterima oleh masyarakat setempat. Ketika menghadapi perbedaan 

tidaklah harus dengan prasangka negatif. 

3. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti sebagai pemahaman dan wawasan hidup 

bertoleransi ditengah keberaman. 
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4. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan tidak menilai seseorang atau 

sekelompok orang hanya karena berbeda dengan kelompoknya dengan 

berburuk sangka dan melakukan generalisasi hanya karena ada 

perbedaan dengan kelompoknya. 

5. Bagi Tokoh Agama 

Bagi tokoh agama diharapkan untuk tetap mempertahankan 

hubungan yang baik walaupun berbeda keyakinan sebagai bentuk 

panutan mayarakatnya dalam bertoleransi. 

E. Penelitian Terdahulu 

Skripsi Nurhayati (Toleransi Antar Umat Beragamma Stidu Kakus 

Umat Islam dan Hindi di Daerah kampung Lebah Kabuppaten Kalungkung 

Bali) Skripsi saudari Nurhayati membahas tentang toleransi kedua agama 

yaitu Islam dan Hindu yang saling menghargai. Univerisitas 

Muhammadiyah Malang 

Skripsi Ahmad Marzuki (Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi 

Unan-unan Masyarakat Suku Tengger). Skripsi ini membahas tentang 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Unan-unan dan perkembangan 

pendidikan Islam pada suku Tengger. Nilai pendidikan tersebut antara lain 

nilai Aqidah (ketuhanan), nilai Akhlak, nilai Ibadah dan nilai Sosial 

kemasyarakatan. Universitas Yudaharta Pasuruan. 

Skripsi Nur Sya’bani Arief (Relasi Antarumat Kelompok 

Masyarakat yang Berbeda Agama dalam Mengembangkan Toleransi 
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Sosial) skripsi membahas tentang bagaimana komunikasi antar masyarakat 

Ngadas dala mengembangkan toleransi sosial. Peneliti menggunakan teori 

Negosiasi Identitas dari Ting- Toomey yang menyebutkan untuk mencapai 

toleransi sosial ada tiga komponen yang harus dipenuhi dalam suatu relasi 

antar etnik yakni :  Pengetahuan (Knowledge), Kesadaran (Mindfullness), 

Kemampuan (Skill). 

F. Batasan Istilah 

a) Tugas Guru 

Guru adalah pengajar suatu ilmu, secara umum merujuk pada 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik.  

b) Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan secara umum adalah menjadikan manusia 

yang baik. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam secara khusus di 

sesuaikan filsafat negara melalui UU Sidiknas No 20 Tahun 2003 

pasal 3 pendidikan bertujuan untuk berkembangkanya potensi peserta 

didik, utnuk menjadi seorang manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada tuha yang maha esa, berilmu, berahlak mulia, kreatif, mandiri, 

cakap, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung Jawab.  

c) Toleransi 

Toleransi ialah perbuatan dan tingakh laku yang menghormati 

perbedaan  agama, etnis, ras, sikap, pendapat dan tindakan orang lain. 
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Pengertian toleransi berasal dari bahasa latin tolarare diartikan 

bertahan dan mamikul. Toleransi adalah saling memikul walaupun 

seseorang atau sekelompok orang memiliki pendapat yang berbeda 

dalam suatu pekerjaan, atau memberi kesempatan kepada orang lain. 

Dngan begitu toleransi adalah kerelaan untuk mengakui keberadaan 

seseorang atau sekelompok orang walau berbeda dengan pendapatnya.  

d) Desa Ngadas 

Desa Ngadas adalah salah satu Desa tertua yang berada di 

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. 

Desa Ngadas merupakan salah satu dari 36 Desa suku Tengger yang 

tersebar dalam empat Kabupaten yaitu Malang, Pasuruan, Probolinggo 

dan Lumajang. Desa Ngadas terletak di tengah Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Desa Ngadas memiliki ketinggian 

2200 mdpl, dengan luas area 395 ha dengan topografi berbukit. 

Mayoritas masyarakat Ngadas bekerja sebagai petani. Desa Ngadas 

adalah Desa yang sangat dingin, disebabkan ketinggian Desa lebih dari 

2000 mdpl, akibatnya suhu udara Desa Ngadas sangat dingin, kisaran 

suku berkisar 0 derajat hingga 20 derajat. 
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