
 

14 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Budaya Toleransi dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Budaya  

Menurut Soerjono Soekanto (2015:148) kata ‘’kebudayaan’’ 

(berasal dari bahasa sansakerta) buddhayah yang merupakan bentuk 

jamak ‘’buddhi’’ yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan 

sebagai ‘’hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.’’ 

Adapun Menurut Koentjaraningrat (dalam Soerjono Soekanto 

(2015:148) dalam buku Pengantar Antropologi mengatakan istilah 

culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan 

kebudayaan berasal dari kata latin colere. Artinya mengolah atau 

mengerjakan, yaitu mengolah tanah dan bertani. Dari asal arti tersebut, 

yaitu colere kemudian culture, dapat diartikan suatu adaptasi manusia 

terhadap alam dan lingkungan dalam upaya membuat dan 

memperbaharui lingkungan. 

Istilah kedua adalah sivilisasi yang semakna dengan 

kebudayaan. Sivilisasi (civilization) berawal dari kata lain yaitu civis. 

Arti kata civis adalah warga sebuah negara (civitas sama dengan 

negara kota, dan civilitas sama dengan kewarganegaraan) dalam 

sivilisasi Takdir Alisyahbana (1986:206) menyimpulkan sivilisasi 
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berkaitan dengan lingkupan kota yang memiliki perubahan sosial dan 

lebih kecil, seperti sebuah daerah, kelompok suku, atau kelompok 

agama. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki kesamaan 

kata dengan civilization. Masyarakat Ngadas adalah masyarakat adat, 

yang berawal dari kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme, 

walaupun demikian masyarkat Ngadas juga memiliki keyakinan 

terhadap agama.  

Seorang antropolog lain, yaitu E.B. Tylor (dalam Soerjono 

Soekanto, 2015:148), memberikan definisi tentang kebudayaan adalah 

“kebudayaan adalah kompleks, budaya memiliki beberapa unsur yang 

saling terkait, diantaranya mencakup bahasa, sistem pengetahuan, 

sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.” 

Kebudayaan adalah segala sesuatu kebiasaan yang didapatkan 

dari segala cara-cara, pola berpikir, merasakan dan bertindak. Dengan 

kata lain, kebudayaan meliputi segala hal yang dipejari dan didapatkan 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. Pengertian Toleransi 

Toleransi menurut Zuhairi (2007:161) berasal dari bahasa latin 

tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan 

kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, 

lapang dada, suka rela, dan kelembutan. UNESCO mengartikan 

toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling 
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menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan 

karakter manusia. Sedangkan tasamuh berasal dari bahasa Arab 

memiliki makna saling memudahkan dan saling mengizinkan. Menurut 

Bahari (2000:2) dalam buku toleransi beragama mahasiswa, 

menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai 

perbedaan di tengah masyarkat adalah elemen dasar dari sikap 

toleransi. Dengan bertoleransi maka akan terwujudnya kerukunan antar 

umat beragama. 

Beberapa tokoh Islam memiliki pendapat mengenai masalah 

toleransi, diantaranya adalah: 

 

a. Azhar Basyir (2013:23) dalam buku Akidah Islam (Beragama 

Secara Dewasa) mengemukakan bahwa toleransi adalah 

menghormati dan berlaku adil terhadap pemeluk agama lain. 

Tidak mengatakan semua agama sama, dengan dasar sama-sama 

mengajarkan kebaikan. Dari sudut pandang agama Islam 

pemikiran semua agama adalah sama tidak dapat diterima, karena 

Islam menegaskan agama yang diterima oleh Allah SWT 

hanyalah agama Islam. 

b.  Harun Nasution (1996:275) Islam Rasional (Gagasan dan 

Pemikiran) menyatakan bahwa toleransi beragama akan terwujud 

jika meliputi 7 hal berikut: pertama, mencoba melihat kebenaran 

yang ada di luar agama lain. Kedua, memperkecil perbedaan yang 

ada diantara agama-agama. Ketiga, Menonjolkan persamaan-
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persamaan yang ada dalam agama-agama. Keempat, Memupuk 

rasa persaudaraan se-Tuhan. Kelima, memusatkan usaha pada 

pembinaan individu-individu dan masyarakat manusia baik yang 

menjadi tujuan beragama dari semua agama monoteis. Keenam, 

mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada 

toleransi beragama. Ketujuh, menjauhi peraktik serang-menyerang 

antar agama. 

3. Dasar Pemikiran Toleransi Kaum Muslimin 

Menurut Yusuf Qardhawi (1994:108-112), dasar pemikiran 

yang penuh toleransi dan keramahan hati, yang meliputi kaum 

Muslimin dalam perlakuan mereka terhadap orang-orang yang 

berlainan agama, bersumber dari pikiran-pikiran dan hakikat-hakikat 

gemilang yang ditanamkan oleh Islam kedalam akal dan hati kaum 

Muslimin. Yang terpenting diantaranya adalah: 

a. Keyakinan dan kepercayaan kaum Muslimin akan kemuliaan dan 

kehormatan pribadi setiap manusia, apa pun agama, ras dan warna 

kulitnya. Allah SWT telah berfirman: ‘’sesungguhnya telah kami 

muliakan anak-anak Adam’’ (Q.S. 17:70) Kemuliaan seperti yang 

ditegaskan tersebut mengaharuskan adanya penghormatan dan 

perhatian kepadanya. Salah satu contoh praktis mengenai hal ini 

ialah hadits yang telah dan sebutkan sebelum ini, yakni yang 

dirawikan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah, katanya: “Pernah 

sebuah iring-iringan jenazah lewat di depan Nabi saw. Lalu beliau 
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bangkit untuk penghormatan untuknya. Ketika dikatakan kepada 

beliau bahwa itu adalah seorang Yahudi, beliau segera berkata: 

Bukankah itu jiwa manusia juga?” ya, dalam agama Islam setiap 

jiwa memliki kesucian dan kehormatan. Sungguh betapa 

agungnya sikap seperti ini! Betapa indahnya penafsiran dan 

pernyataan seperti ini! 

b.  Keyakinan dan kepercayaan setiap Muslim, bahwa adanya 

perbedaan pendapat manusia mngenai agama merupakan 

kehendak Allah SWT yang telah memberi jenis mkhluk ini 

kebebasan dan ikhtiar (hak memilih) dalam perbuata yang 

dilakukannya ataupun yang ditinggalkannya. ‘’barangsiapa ingin 

beriman, biaralah ia beriman, dan barangsiapa ingin kafir, biarlah 

ia kafir.’’ (Q.S. 18:29). Dan firman-Nya: ‘’jikalau tuhanmu 

menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, 

tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.’’ (Q.S. 17:118). 

Seorang Muslim meyakini bahwa kehendak Allah SWT tidak 

menghendaki sesuatu keculai yang mengandung kebaikan dan 

hikmah, baik manusai mengetahui ataupun tidak. Karena itu, 

seorang Muslim tak akan terlintas dalam pikirannya untuk 

memaksa manusia lain agar mereka semua masuk Islam. 

Bagaimana mungkin, sedangkan Allah SWT telah berfitman 

kepada Rasul-Nya yang mulia: ‘’Dan jikalau Tuhanmu 

menghendaki tentulah beriman semua orang di muka bumi 
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seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia 

supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?’’ 

(Q.S. 10:99) 

c.  Keyakian dan kepercayaan setiap Muslim, bahwa seorang Muslim 

tidak memiliki tanggung Jawab terhadap orang kafir dan orang 

sesat atas pengingkarannya kepada tuhan. Seorang Muslim tidak 

berhak menghukum atas kesalahan mereka di dunia. Firman Allah 

SWT: “Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: 

‘Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah 

akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang 

kamu dahulu sealalu berselisih padanya. “(Q.S. 22:68-69) ayat ini 

menegaskan tidak ada tuntutan keharusan seorang Muslim harus 

menghukum orang kafir dan orang sesat atas pengingkarannya. 

Seorang Muslim dianjurkan untuk memperlakukannya dengan 

baik dan adil, serta memberikan kebebasan beribadah sesuai 

dengan keyakinan agama yang dianutnya. 

d. Keimanan seorang Muslim bahwa Allah SWT telah memerintah 

berlaku adil, bahawa Ia menyukai kejujurtan dan menyukai 

hamba-hambaNya berakhlak mulia walalupun terhadap orang-

orang musyrik; serta membenci kezaliman dan menghukum 

orang-orang zalim walaupun kezaliman itu datangnya dari orang 

Muslim terhadap orang kafir. Firman Allah SWT: ‘’ Dan jangan 

lah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong 
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kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa.’’ (Q.S. 5:8) Rasulullah saw pernah 

bersabda: “Doa seorang mazlum (teraniaya) -walaupun ia seorang 

kafir-tidak teralang oleh hijab (tirai) apapun.” 

4. Peringkat-peringkat Toleransi 

Toleransi (tasamuh) keagamaan dan ideologis menurut Yususf 

Qardawi (1994:95-98) terdiri atas beberapa peringkat: 

Peringkat paling bawah adalah membolehkan agama dan 

aqidah serta tidak memaksakan keyakinan yang kita percayai terhadap 

mereka dengan kekuatan, apabila mereka menolak barulah dengan 

memberikan hukuman kepada mereka. Dalam peringkat paling bawah 

ini sikap tolernsi adalah dengan memberikan kebebasan untuk 

memeluk suatu kepercayaan dan melarang mereka melakukan sesuatu 

yang dipercayainya sebagai sebuah kepercayaan diagama mereka, 

seperti melarang seorang Yahudi untuk tidak bekerja dihari sabtu. 

Adapun peringkat pertengahan adalah membolehkan agama dan 

aqidahnya, serta sikap toleransi dalam peringkat ini adalah dengan 

memberikan kebebasan untuk mereka melaksanakan sesuatu yang 

mereka percayai sebagai kewajiban dalam agama mereka. Misalnya, 

seorang Yahudi percaya akan adanya larangan untuk bekerjapada hari 

sabbath (sabtu), maka tidaklah dibenarkan untuk memaksanya bekerja 

pada hari, sebab ia tidak akan melaksanakannya kecuali hatinya 

sementara itu diliputi oleh rasa bersalah karena telah melanggar aturan 
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agamanya sendiri. Demikian pula bila seorang Nasrani percaya akan 

kewajiban pergi ke gereja pada hari Ahad, tidaklah dibenarkan 

melarangnya pergi pada hari tersebut. 

Kemudian, peringkat ketiga adalah dengan tidak melarang 

mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, 

seperti kebiasaan memakan daging anjing dan daging babi. Sesuai 

dengan agama dan mazhab mereka. 

5. Praktek Toleransi Beragama 

Menurut Syarif Yahya (2016:76-81) dalam buku Fiqih 

Toleransi ada beberapa teladan toleransi Rasulullah, para sahabat, dan 

tabi’in terhadap non Muslim; 

a. Toleransi Al-Qur’an terhadap akidah agama lain 

Para ulama sering menyebut Ayat ke-136 atau ke-285 dalam 

surah Al-Baqarah, sebagai ayat toleransi akidah; 

“kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 

kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq 

ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa 

dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari 

Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara 

mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya”. 

Ayat ini semacam satir atau sindiran baik kepada Yahudi yang 

mengingkari kenabian Isa dan Muhammad, maupun Nashrani 

yang mengingkari Muhammad saja. “Kami tidak seperti kalian 
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yang tidak toleran kepada satu atau dua nabi. Kami iman kepada 

semua nabi,” begitu kira-kira kandungan ayat tersebut. 

Ketika mereka memusuhi dan mengingkari kerasulan 

Muhammad, justru Rasulullah menyatakan keimanan kepada 

figur-figur suci mereka, ini seperti apa yang dikatakan Phitagoras, 

ratusan tahun sebelumnya, “sesuatu yang paling membuat musuh 

kalian marah, adalah ketika kalian tidak memperlihatkan 

permusuhan kalian kepada mereka”. 

b. Muhammad Bin Abdullah Saw adalah Nabi Rahmat 

Muhammad adalah nabi rahmat bagi seluruh makhluk; manusia, 

binatang, Jin, Muslim maupun kafir. “Dan tidaklah aku 

mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam,” (Qs: Al-

Anbiya [21]: 107). Ibnu Katsir dan mayoritas mufasir, umumnya 

menafsirkan makna ‘rahmat’ bagi orang kafir, menggunakan tafsir 

Ibnu Abbas: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, maka baginya rahmat di dunia dan akhirat. Sedang orang 

yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya, mereka 

diselamatkan dari azab yang menimpa umat terdahulu seperti 

gempa dan lemparan batu.” 

Nabi bersabda: “Tidakkah Allah mengasihi orang yang tidak 

mengasihi manusia,” (H.R. Al-Bukhari). redaksi hadits 

menggunakan kata umum yakni ‘an-naas’ atau ‘manusia’ yang 

artinya tidak terkhusus pada orang Muslim, namun umum 
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memasukkan orang-orang non Muslim sebagai ‘kasih’ dalam 

hadits tersebut. 

Ketika Rasulullah memasuki Makkah pada hari penaklukan Kota 

Makkah, Nabi tidak melampiaskan dendam terhadap orang-orang 

musyrik yang telah lama memusuhi beliau, justru kelapangan, 

kasih sayang, toleran dan cinta yang beliau tebarkan, Nabi 

menyeru: pergilah! kalian semua dibebaskan!,: 

Perbuatan-Nya adalah panutan, ucapan-Nya adalah petunjuk, 

diam-Nya adalah kehalalan, lupa-Nya adalah tatanan, Nabi segala 

teladan. Lalu, seperti pakah sebenarnya beliau? Jabir Bin 

Abdullah berkata: 

“Rasulullah Saw adalah lelaki yang mudah” 

An-Nawwawi menafsirkan: mudah akhlak-Nya, mulia perangai-

Nya, selalu memudahkan kepada makhluk. 

c. Nabi mendoakan kebaikan bagi non Muslim 

Satu ketika Thufail Bin Umar Ad-Dausi dan kaumnya mendatangi 

Nabi Saw, dan berkata: “wahai Rasulullah sesungguhnya 

(kabilah) Daus telah kafir dan menolak-(mu) maka doakanlah 

keburukan bagi mereka.” (Nabi kemudian mengangkat tangan, 

dan mereka berkata; “Matilah Kabilah Daus”, karena mereka 

menyangka bahwa Nabi akan mendoakan azab), namun Nabi 

berkata: “wahai Allah turunkanlah petunjuk pada Kabilah Daus.”  
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d. Nabi dan Kemanusiaan 

Kemanusianan adalah bagian dari inti ajaran Islam.sejak mula 

kedatangan Nabi di Madinah, toleransi atas dasar kemanusiaan 

adalah sesuatu yang asasi. Dari situ, Madinah dibangun. Dan dari 

situ pula Piagam Madinah terinspirasi. 

Satu waktu Nabi berada di tengah Halakah sahabat, dari kejauhan 

tampak rombongan pengiring jenazah, seketika itupula Nabi 

berdiri. Para sahabat tercengang dan buru-buru menegur; “Wahai 

Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi” 

“Bukankah dia juga manusia?” 

e. Toleransi Beragama 

Sebelum Yahudi melanggar Piagam Madinah yang menyebabkan 

meletusnya konflik. Kehidupan Madinah adalah potret teladan 

dalam toleransi bernegara. Muslim, Musyrik, Yahudi dan 

Minoritas Kristen hidup aman dan tentram di bawah naungan 

Piagam Madinah. Dan meskipun kemudian beberapa suku Yahudi 

telah diperangi dan diusir sebab merusak perjanjian, suku Yahudi 

lain yang masih tunduk dengan perjanjian, tetap dijamin 

keamanannya oleh Nabi sebagaimana sebda: “Ingatlah barang 

siapa yang menzalimi seorang yang mu’ahad (kafir yang 

menyetujui perjanjian damai) atau merugikan haknya, atau 

membebaninya dengan beban di atas kekuatannya atau 
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mengambil darinya dengan tanpa kerelaan hati, maka aku adalah 

pembelanya di hari kiamat.” 

Lebih dari itu Nabi lebih tegas lagi membela hak hidup orang 

kafir yang tidak memerangi, Beliau bersabda:”Barang siapa yang 

membuhuh seorang mu’had, maka ia tidak kan mencium bau 

surga, sesungguhnya bau surga tercium dari jarak 40 tahun 

perjalanan.” 

f. Khalid bin Walid dan Nashrani Irak 

Pada masa khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid menuliskan 

surat perjanjian dengan ahli dzimah di Hirah, Irak mereka adalah 

pemeluk Nahrani: “aku menjadikan bagi mereka (penduduk 

Hirah) yang telah tua dan tidak lagi mampu bekerja, atau terkena 

penyakit, atau dulunya kaya kemudian menjadi fakir, sehingga 

kaumnya (orang-orang Nasharani) bersedekah kepada mereka, 

maka aku akan melepaskan jizyahnya dan mereka, keluarganya 

dicukupi dari baitulmal kaum Muslimin, selama mereka hidup di 

Darul Hijrah (Madinah) dan Darul Islam (negara Islam). 

Dalam kehidupan masyarakat Islam, solidaritas adalah prioritas, 

dan Islam tidak rela merendahkan non Muslim (ahli dzimi) sedang 

non Muslim tersebuh hidup dibawah naungan pemerintah Islam, 

dengan membiarkannya hidup fakir, makan dari meminta-minta, 

akan tetapi Islam melindunginya, memuliakannya maka wajib 
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bagi pemerintah Islamu untuk memberikan kecukupan bagi 

mereka dan keluarga mereka. 

g. Abu Bakar dan pertapaan para rahib 

Abu Bakar As-Shidiq berwasiat kepada tentara Islam “Kelak 

kalian akan melewati kaum (para rahib) yang mendiami 

pertapaannya, mereka mengira bahwa diri mereka adalah orang-

orang yang takut kepada Allah, maka ajaklah mereka (kepada 

Islam) dan jangan kalian menghancurkan pertapaan mereka.” 

h. Umar dan Tarian Lokal 

Diriwatkan oleh Qais Al-Hamdani: Aku termasuk orang yang 

bertemu Umar bin Khattab ketika beliau memasuki Syam, beliau 

bersama Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiba-tiba, Umar berisyarah 

kepada Abu Ubaidah ketika al-muqallisun (para penari yang 

menyambut pembesar ketika memasuki kota mereka) dari Adriat 

menyambut mereka, dan Umar memerintahkan agar tarian itu 

dihentikan dan dIbubarkan, maka Abu Ubaidah berkata: “Ini 

adalah adat kebiasaan orang azam, sungguh jika Anda 

melarangnya, mereka mengira bahwa anda telah merusak 

perjanjian ini.” maka umarpun menuruti nasihat Abu Ubaidah. 

B. Problem Budaya Toleransi dan Solusinya 

1. Akar Masalah Tindak Konflik Keagamaan Agama di Indonesia 

Menurut Lewis A.Coser (dalam Imron Rosyidi 2009:39-40) 

menjelaskan bahwa suatu konflik sosial, salah satunya adalah konflik 
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keagamaan, memiliki kecendrungan terjadi karena bertemunya empat 

unsur utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat unsur itu adalah 

facilitating contexts (konteks pendukung) core (roots) of conflict (akar 

konflik), fuce factor (sumbu), dan triggering factors (pemicu) 

Konteks pendukung (facilitating contex) adalah sebuah 

pekerjaan atau tempat tinggal terpisah sesuai dengan garis keagamaan 

atau kelompok yang akan berperan dalam konflik agama. Misalnya 

antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang masyarakat 

Madura. Dalam konteks pendukung, urbanisasi yang berdampak atau 

menguasai penduduk asli merupakan salah satu bagian dalam konfilk 

sosial.. 

Akar konflik (core of conflict), adalah penderitaan sosial atau 

sebuah kekuasaan sebagian masyarakat yang tidak dapat ditolerer lagi. 

Misalnya masyarakat Madura ingin menjadikan Kota Sampit menjadi 

Sampang tiga. 

Sumbu (fuce factor), cendrung sudah ada disana, akan tetapi 

tidak dengan sendirinya menyala menjadi konflik jika tidak tersulut 

atau disulut. Sumbu konflik berupa sentimen suku, ras, keagamaan dan 

lain-lain. Misalnya masyarakat Madura yang mengklaim tanah Kota 

Sampit adalah kekuasaan mereka, sehingga masyarkat Sampit merasa 

terusir di tanah sendiri.  

Sedangkan pemicu (triggering factors) adalah kejadian-

kejadian atau momen dimana semua unsur diatas diakumulasikan 
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untuk menciptakan konflik sosial. Unsur pemicu memiliki 

kecendrungan hanya permasalahan kecil dan jauh dari akar konflik. 

Biasanya antara dua orang, akan tetapi berpotensi menjadi konflik 

skala besar dan sebagai pembenaran dimulainya sebuah konflik.  

Menurut Afif Rifai (dalam Isre, 2003:20-22) dalam kaitannya 

dengan proses sosialisasi ajaran agama, masing-masing golongan 

agama meyakini kebenaran mutlak atas agamanya dan karenanya 

merasa bertanggung Jawab menyebarkan agama yang diyakini sebagai 

kebenaran tersebut. Menurutnya, apabila keyakinan individu 

dihadapkan pada keyakinan individu dalam kelompok lain maka akan 

lahir potensi-potensi konflik. Hal ini terjadi karena setiap sosialisasi 

ajaran agama selalu membutuhkan sumber daya yang dalam 

kenyataanya sangat terbatas, sehingga menimbulkan persaingan.  

Terjadinya berbagai konflik di Indonesia beberapa tahun 

terakhir ini bukan semata-mata faktor perbedaan agama. Namun harus 

diakui bahwa agama seringkali digunakan oleh kelompok yang 

berttikai sebagai justifikasi atau pembenar bagi tindakannya dan 

digunakan sebagai suatu pijakan dalam membangun solidaritas 

kelompoknya dalam berhadapan dengan kelompok lain. 

Menurut Iqnas Kleden (dalam Soedjatmoko, 1984:11) “bentuk 

kehidupan agama yang tertutup atau fanatik juga merupakan sumber 

konflik yang mengancam keutuhan masyarakat.” sumber konflik 

sangat komplek dan terhubung antara satu dengan yang lain. Apabila 
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terjadi persaingan yang bersifat emosional maka potensi dan sumber 

konflik akan menjadi konflik. Bentuk emosional lebih banyak tumbuh 

pada komunitas esklusif minoritas ataupun esklusif mayoritas. 

Komunitas esklusif muncul akibat terpisahnya garis keagamaan atau 

sebuah kelompok, sehingga kelompok tersebut memiliki kecendrungan 

untuk memisah dan menutup diri dan saling mencurigai antar 

kelompok yang terpisah tersebut. 

Dengan begitu sebenarnya sumber konflik sangat kompleks 

dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga 

menguatkan tumbuhnya sebuah konflik yang bernuansa keagamaan di 

Indonesia. Konflik keagamaan yang merupakan salah satu persoalan 

yang berkaitan dengan agama tersebut sesungguhnya bukan karena 

agama yang gagal dalam mewujudkan toleransi, perdamaian, dan 

kesejahteraan di masyarakat, tetapi para pemeluknyalah yang gagal 

memahami dan memaknai agama yang dianutnya selama ini. Dalam 

perspektif psikologi, Saiful Mujani (dalam H Bahari, 2010:12-13) 

bahwa “toleransi dan intoleransi adalah karasteristik mental yang 

merupakan bagian dari perilaku manusia (behavior).” Toleransi dan 

intoleransi adalah perilaku individu yang tumbuh ketika individu 

berhadapan dengan sejumlah perbedaan dan bahkan pertentangan 

melalui perilaku, pandanngan, keyakiinan, dan juga tindakan, yang 

lahir ditengah-tengah masyarakat. 
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Kurt Lewin (dalam H Bahari 2010:13) dalam buku Toleransi 

Beragama Mahasiswa mengatakan fungsi dari kepribadian dan 

pengalaman merupakan bagian dari sikap dan perilaku manusia. 

Menurut Djali (2008:3) dalam persfektif psikologi pendidikan, faktor 

kepribadian dan pengalaman mempengaruhi sikap bertoleransi 

terhadap seseorang atau sekelompok orang. Sifat dan konsep diri 

seseorang merupakan bentuk kepribadian manusia. Aspek kepribadian 

mencakup sifat, watak, penyesuaian diri, sikap, minat, emosi dan 

motivasi. Tanggapan tersebut memberikan gambaraan apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat melalui perilaku. Bahari 

(2010:13) menyatakan sikap intoleransi disebabkan karena adanya 

prasangka negatif, prasangka negatif muncul dari apa yang dipikirkan, 

dirasakan dan diperbuat seseorang terhadap orang lain. 

Kata prejudice diartikan M. Ainul Yaqin (dalam H Bahari, 

2010:13) sebagai “sebuah penilaian akhir yang tidak dilandasi dengan 

bukti-bukti terdahulu”. Seperti adat bid’ah, semua penganut agama 

Islam adalah teroris seperti anggapan umum di Barat. Sedangkan 

secara sosiologis, prejudice ialah sebuah sikap, kepercayaan, opini dan 

perasaan negatif dan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok 

orang (ras, agama, etnis, kewarganegaraan, partai politik, kelas sosial, 

organisasi, jenis kelamin dll) menurut Nelson dikutip dalam Sarlito 

Wirawan Sarwono, prasangka muncul ketika seorang individu merasa 

berbeda dengan seseorang atau kelompok lain. Seorang individu 
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cendrung melakukan suatu evaluasi negatif terhadap orang lain tanpa 

didasari bukti-bukti hanya karena sebuah perbedaan. 

Dalam kehidupan beragama sering kali memunculkan bias dan 

stereotip terhadap kelompok agama lain yang berbeda dengan 

kelompoknya. Turner dan Hogg juga (dalam H Bahari, 2010:14) 

berpendapat, seorang individu selalu akan mengidentifikasi dan 

mendefinisikan diri berdasarkan kelompoknya. Seorang individu 

tentunya memiliki proses untuk sampai pada tahap tersebut. Turner 

dan Tajfel (dalam H Bahari, 2010:14) menyatakan bahwa ada tiga hal 

yang dilakukan individu pada proses tersebut, yaitu:  

a. Kategorisasi 

Dalam suatu kategori sosial, manusia menyederhanakaan 

kehidupan sosial berdasarkan kelompoknya sendiri, dengan 

menggolongkan sesuatu yang memiliki karasteristik yang sama 

kedalam suatu kelompok tertentu.  

b. Identifikasi 

Dalam melakukan pengelompokan seorang individu 

biasanya mengelompokan berdasarkan agama, ras, etnis, status 

sosial dll. Kemudian, seorang individu memasukan dirinya 

kedalam salahsatu kelompok yang sesuai karasteristiknya, seperti, 

aku orang Papua, aku orang Dayak, aku orang Kota. Dengan 

begitu, definisi sosial dari seorang individu mengenai siapa 
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dirinya dapat membuat munculnya anggapan ingroup-outgroup 

dalam perilaku kelompok. 

c. Membandingkan 

Seorang individu ketika memandang anggota ingroup 

kelompoknya sendiri akan selalu memandang kelompoknya lebih 

baik dari pada kelompok lain. Selanjutnya seorang individu akan 

selalu memandang negatif anggota dari outgroup dengan 

membandingkan dengan kelompoknya. Ketika seorang individu 

berada dalam kelompoknya, mereka menganggap anggota 

kelompoknya memiliki kelebihan dibanding kelompok lain. 

Kecendrungan berpikir seperti ini adalah bagian dari outgroup 

homogeneity dan ingrouup bias. Seorang individu melakukan bias 

salah satunya disebabkan karena seorang individu menganggap 

kelompoknya lebih baik dan menganggap kelompok lain tidak 

baik. Seperti kata kalimat kafir keluar dari arti sebenarnya dan 

disimbolkan semua penganut non-Muslim adalah kafir. Ketika 

seorang individu melakukan bias maka akan muncul stereotip 

terhadap kelompok outgroup. Prejudice memiliki kecenderungan 

melakukan generalisasi dalam melihat dan menilai seseorang atau 

kelompok lainnya tanpa memperdulikan kenyataan bahwa setiap 

individu mempunyai ciri dan karakter yang tidak sama.  

Prejudice dalam masalah agama misalnya, menurut Yaqin 

dikutip dalam Toleransi Beragama Mahasiswa (2010:16) masyarakat 
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non Muslim di Barat memiliki prasangka dan anggapan umum bahwa 

penganut agama Islam adalah teroris. Prejudice cenderung melakukan 

generalisasi, memberikan label keseluruhan tanpa bukti-bukti, 

sehinnga memunculkan Islamphobia. Masyarakat non Muslim di Barat 

menganggap orang Islam suka kekerasan sebagai bentuk jihad, tidak 

menghargai HAM, tidak menjaga nilai-nilai moral, tidak menghargai 

perempuan dan tidak toleran terhadap penganut agama lain.   

2. Upaya Mengatasi Ketegangan dan Konflik Keagamaan di Indonesia 

Pada dasarnya setiap agama memiliki konsep cita-cita yang 

sama, yakni kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan ataupun 

kesempurnaan. Idealnya tidak perlu muncul persoalan atau konflik 

apabila masing-masing secara inklusif mamatuhi doktrin tekstual 

ajaran agamanya masing-masing. Namun, apabila dikaitkan dengan 

tuntutan aktual masing-masing agama maka akan terjadi pendekatan 

kontekstual yang sering kali memunculkan aneka ragam penafsiran 

yang dapat berbenturan antara satu dengan yang lain I Nengah Dana 

(dalam Imron Rosyidi, 2009:46-47), perbedaan penafsiran yang saling 

berbenturan antara satu umat dan umat yang lain itulah kemudian yang 

menjadi sikap yang kurang empati dan simpati, bersikap esklusif dan 

melahirkan prasangka buruk kepada yang lain. 

Menurut Tamrin Amal Tomogala (dalam Isre 2003:72) bila 

diurutkan menurut pentingnya peranan yang dimainkan oleh suatu 

konflik tertentu dalam struktur anatomi konflik keagamaan, maka 
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urutan yang perlu diperhatikan untuk diupayakan solusi atas konflik 

tersebut adalah dengan diurutkannya secara terbalik: (1) dicari faktor 

pemicu yang dimainkan oleh para provokator lokal/internal maupun 

yang datang dari luar; (2) diperhatikan sumbu konflik berupa sentimen 

suku dan agama; (3) diperhatikan konflik yang menfasilitasi sehingga 

amunisi konflik itu terwadahi dan terfasilitasi untuk berkerja; dan (4) 

diselesaikan akar/inti permasalahan yang berperan sebagai amunisi 

konflik. 

C. Upaya Guru dalam Menjaga Toleransi 

1.   Kompetensi guru dalam melaksanakan budaya toleransi 

Menurut E. Mulyasa (2013:53) guru adalah pelatih profesional, 

karena secara implisit guru telah merelakan dirinya menerima dan 

memikul sebagian tanggung Jawab pendidikan yang terpikul di pundak 

para orang tua. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah, 

sekaligus berarti perlimpahan sebagian tanggung Jawab pendidikan 

anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukan pula bahwa orang tua 

tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah 

karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru. 

UNESCO (dalam E. Mulyasa, 2013:184) mengungkapkan 

bahwa guru adalah agen perubahan sosial yang mampu mendorong 

terhadap pemahaman dan toleransi, dan tidak sekedar hanya 

mencerdaskan peserta didik tetapi mampu mengembangkan 

kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. 
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Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada 

peserta didik, menurut E. Mulyasa (2013:57) tetapi harus menjadi 

fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi. Guru bertugas 

memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar 

mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, 

penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat 

secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk 

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, 

menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi 

yang penuh berabagai tantangan. 

Kompetensi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: 

‘’kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru dan dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Profesionalisme kemampuan guru atau kompetensi yang 

banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil 

belajar. Menurut E. Mulyasa (2013:29-30) Kemampuan guru dapat 

diguguskan kedalam empat kemampuan yakni: 

a.  Seorang guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi 

kompetensi yang hendak dicapai. Tugus guru adalah menetapkan 

apa yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan latar belakang 

lingkungan kekuarga, sosial agama dan budaya masyarakatnya. 
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Seorang guru juga harus memperhatikan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa dari minat dan bakatnya. Dalam menetapkan 

tujuan yang ingin dicapai seorang guru harus menetapkan 

kompetensi dari kemampuan, pengetahuan, wawasan dan sikap 

yang dIbutuhkan dalam mencapai tujuan. Dalam merumuskan 

tujuan seorang guru harus melihat dan memahami seluruh aspek 

perjalanan siswa dalam memahami, berpikir, berprilaku, selama 

dalam proses pembelajaran. 

b. Seorang guru diharuskan mengamati peserta didik dalam 

pembejaran, tidak hanya secara jasmaniah, tapi juga harus terlibat 

dalam psikologis peserta didik. Dengan demikian, untuk 

mendapatkan pengalaman peserta didik harus dibimbing, dengan 

bimbingan dari guru kepada peserta didik adalah salah salah satu 

upaya untuk membentuk kompetensi yang akan membawa peserta 

didik mencapai tujuan. 

c. Seorang guru harus memaknai kegiatan belajar. Dalam 

pembelajaran seorang guru dituntut bukan hanya dalam 

perencanaan, tapi juga menghidupkan kelas, membuat rangsangan 

terhadap siswa dalam bertanya, berdiskusi dan mengutarakan 

pendapat. 

d. Seorang guru harus melaksanakan penilaian, dalam melaksanakan 

penilaian seorang guru harus mengetahui kondisi peserta didik, 

upaya peserta didik dalam membentuk kompetensi, upaya peserta 



 

37 
 

didik dalam mencapai tujuan. Dalam penilain terhadap siswa, 

seorang guru harus memahami keberhasilan dan ketidak 

berhasilan siswa dalam mencapai kompetensi dan tujuan. Dengan 

adanya penilaian dari guru, seorang guru memiliki evaluasi dan 

bentuk pengenbangan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. 
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