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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hubungan antar manusia merupakan sebuah kebutuhan karena manusia 

ialah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari interkasi, sosialisasi, dan 

komunikasi. Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial, bahkan sejak ia 

dilahirkan sudah membutuhkan kehidupan bermasyarakat guna memenuhi 

kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan lain-lain (Gerungan, 2004). 

Selain kebutuhan biologis, secara psikis manusia masih harus membutuhkan 

orang lain. Dengan begitu, manusia menyesuaikan dirinya dengan norma-

norma yang sudah terbentuk dalam kelompok masyarakat di mana ia berada. 

Manusia memang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Sebuah riset oleh Bolger & Kelleher; Bolger & Eckenrode dalam Wood 

(1999: 3) menyatakan bahwa hubungan yang baik terkait dengan kesehatan 

jiwa dan fisik. Kurangnya keakraban berkolerasi dengan meningkatnya 

permasalahan pada kesejahteraan fisik dan psikologi. Hal ini berkaitan dengan 

pentingnya berinteraksi dan menjalin hubungan dengan seseorang.  

Konteks komunikasi yang membahas terkait sebuah hubungan ialah 

komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan hal yang 

sangat penting keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan 

utama manusia ketika menjalin hubungan. Salah satu bentuk dari komunikasi 

interpersonal ini adalah pertemanan bahkan bisa menjadi komitmen 
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persahabatan. Untuk membentuk suatu hubungan pertemanan ini diperlukan 

sebuah proses pembangunan hubungannya. 

Wood (1999) mengatakan seseorang bertemu orang baru dan 

berinteraksi untuk sementara. Seiring waktu, interaksi berkembang hingga 

seseorang menjalin kebersamaan. Hal ini menyebabkan terbentuknya hubungan 

dengan perasaan mendalam di mana mampu menghubungkan satu individu 

dengan yang lainnya. Hubungan dengan perasaan mendalam yang ditunjukkan 

dengan adanya keakraban (intimate) ini dapat disebut dengan pertemanan atau 

persahabatan. 

Pertemanan diawali dari pertemuan dua orang atau lebih, yang 

seringkali merupakan akibat pertemuan yang tidak disengaja, lalu menjadi 

saling kenal. Perkenalan dengan seseorang bisa saja terjadi di sekolah, tempat 

kerja, atau tempat tinggal. Pada pertemuan dengan ruang lingkup yang begitu 

luas dan tanpa disengaja itu, menyebabkan perkenalan dengan orang yang latar 

belakangnya berbeda.  

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, oleh karena itu 

terbentuknya hubungan-hubungan dengan individu yang memiliki latar 

belakang berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan oleh keadaan geografi 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 

16.056 pulau (data Statistik Indonesia 2018, BPS Indonesia). Dari kondisi 

geografi Indonesia tersebut, maka terbentuklah keragaman budaya, suku, dan 

agama. Indonesia mengakui adanya enam agama menurut Penetapan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Dalam dasar hukum tersebut 
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dijelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Bukan 

berarti agama selain ke-enam agama itu tidak diakui atau dilarang di Indonesia, 

karena beragamnya Indonesia mereka mendapat jaminan penuh seperti yang 

dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.  

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Sensus Penduduk pada tahun 

2010 mengenai persentase penganut agama di Indonesia. Dijelaskan bahwa 

87,18% dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia beragama Islam, 6,9% 

Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha, 0,05% Kong Hu Cu, 13% 

agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Setiap 

kelompok agama memiliki identitas dan personalitas sendiri, terlebih dalam 

cara berfikir, ideologi, gagasan dalam memahami suatu kondisi kehidupannya. 

Dengan adanya keberagaman agama ini, mengharuskan masyarakat Indonesia 

memiliki jiwa toleransi yang tinggi guna saling menghargai dan menghormati 

perbedaan.  

Yayasan Denny JA bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia 

(LSI) Community melaksanakan survei populasi yang tidak nyaman dengan 

keberagaman di Indonesia. Hasil survei tersebut (2012:5) menunjukkan 

peningkatan adanya populasi yang tidak nyaman hidup berdampingan dengan 

orang yang berbeda agama, awalnya pada tahun 2005 terdapat 6.9% orang tidak 

nyaman, pada 2012 naik menjadi 15.1%. Hal ini membuktikan bahwa toleransi 

masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat kasus teror 
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yang menimpa beberapa pemuka agama. Seperti yang diberitakan Tirto.id pada 

tanggal 15 Februari 2018 dengan headline “Benarkah Intoleransi Antar-Umat 

Beragama Meningkat?” 

“Awal tahun 2018 ini, ada beberapa tokoh agama di Indonesia 

mengalami penyerangan, yakni K.H. Umar Basri (27 Januari, Kab. 

Bandung), Ustaz Prawoto (1 Februari, Bandung), dan Romo Prier (11 

Februari, Sleman). Meski masyarakat masih perlu menunggu hasil 

penegakan hukum dari aparat yang berwenang, beragam aksi 

kekerasan itu sudah banyak dikaitkan dengan situasi intoleransi 

masyarakat. Secara khusus, intoleransi yang disorot adalah intoleransi 

antar-penganut agama.” 

 

Membahas tentang isu intoleransi seperti penjelasan berita di atas, pada 

artikel tersebut dipaparkan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah 

menjelaskan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan 

dalam “Declaration on the Eliminitaion of All Forms of Intolerance and of 

Discrimination Based on Religion or Belief”. Menurut PBB, intoleransi 

merupakan setiap aktivitas pembedaan, pengabaian, larangan atau 

pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya 

atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau 

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar 

yang setara. Sehingga dapat dipahami intoleransi dalam agama dan keyakinan 

bukan hanya tindakan kekerasan saja seperti teror.  

Sebuah artikel lain dari Tirto.id pada tanggal 18 Mei 2018 dengan 

headline “Kurikulum Toleransi Lebih Mendesak Daripada RUU Terorisme?” 

mendukung pencegahan pada sikap intoleransi sejak bangku sekolah. Yati 

Andriyani sebagai koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan 

https://tirto.id/penganiaya-pimpinan-ponpes-al-hidayah-diduga-gangguan-jiwa-cD1n
https://tirto.id/penganiaya-ust-prawoto-tidak-gila-kapolres-bisa-diproses-hukum-cEcP
https://tirto.id/jemaat-gereja-st-lidwina-sleman-diserang-saat-misa-cECe
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(KontraS) pada artikel tersebut menyatakan bahwa dunia pendidikan paling 

strategis untuk mendidik generasi muda termasuk menghasilkan pendidik yang 

berjiwa toleran. Dalam artikel juga dipaparkan Federasi Serikat Guru Indonesia 

(FSGI) menemukan data pada 2010-2013 yang menyebutkan 300 orang 

kelompok ekstrem kanan ditangkap, 50 persennya berusia di bawah 30 tahun 

dan 4 orang masih merupakan siswa SMA. Kecemasan akan intoleransi 

menyebabkan aktivitas-aktivitas yang membahayakan pelajar di Indonesia, 

menyebabkan diskusi mengenai kurikulum toleransi semakin ditekankan untuk 

disahkan. 

Melihat uraian di atas, maka lingkungan pendidikan menjadi salah satu 

fokus perhatian pada isu toleransi khusunya antar umat beragama di Indonesia. 

Lingkungan pendidikan tinggi seperti pada Universitas, Sekolah Tinggi, dan 

sebagainya merupakan lingkungan yang penuh keberagaman. Meningkatnya 

jumlah mahasiswa ditambah dengan beragamnya suku, budaya, bahasa, dan 

agama di Indonesia tentu akan menciptakan lingkungan yang pluralis dalam 

pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan juga karena mahasiswa telah bebas 

memilih sendiri lembaga pendidikannya, maka dari itu penyebaran penduduk, 

khususnya mahasiswa bisa sangat luas dari lingkungan asal mahasiswa itu 

berasal.  

Universitas Negeri yang mana merupakan lembaga pendidikan umum 

lebih banyak menerima mahasiswa beragam. Bina Nusantara (Binus) sebagai 

salah satu Universitas di Indonesia menyatakan dalam artikel “Menyikapi 

Pluralisme di Kalangan Mahasiswa” yang dipublikasikan pada 04 April 2018, 
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bahwa aktivitas dalam perkuliahan tidak terhindar dari keberadaan kelompok 

mayoritas dan kelompok minoritas  Mahasiswa sebagai kaum berpendidikan 

tinggi baiknya tidak menilai orang hanya dari latar belakang, suku budaya, dan 

agama.  

Beberapa Universitas di Indonesia merupakan Universitas yang 

berlandaskan pada identitas suatu agama, seperti Universitas Islam Negeri, 

Universitas Muhammadiyah, Universitas Kristen Petra, Universitas Katolik 

Parahyangan, Universitas Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Namun 

kebijakan universitas yang berdasar pada identitas suatu agama ini  tidak melulu 

mewajibkan mahasiswanya harus beragama serupa dengan identitas agama 

yang diyakini universitas tersebut. Hal ini menunjukkan lingkungan pendidikan 

tinggi menjunjung tinggi pluralisme sebagai hal yang paling diutamakan dalam 

berbagai hal maupun kegiatan mahasiswa.  

Maka dari itu banyak ditemui mahasiswa yang menempuh pendidikan 

di Universitas yang notabene lintas agama dengan apa yang diyakini menjadi 

agamanya. Salah satunya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang 

menerima tidak hanya mahasiswa Islam yang menjadi mahasiswanya, sehingga 

kampus ini tidak membentuk eksklusivitas pada satu agama tertentu. Setiap 

tahunnya, UMM selalu terbuka untuk menerima mahasiswa dari berbagai 

agama. Bahkan pada tahun 2016 ada seorang biarawati menempuh pendidikan 

Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Muhammaidyah Malang. Hal 
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ini merupakan bentuk toleransi dari UMM yang menunjukkan sebagai kampus 

Islam yang kebangsaan. 

Kelompok agama terbanyak kedua di UMM setelah Islam ialah Kristen. 

Data Badan Administrasi Akademik (BAA) UMM menyatakan mahasiswa 

aktif yang beragama Kristen dari tahun 2014-2017 terdapat 147 orang dan 

didominasi Kristen Protestan. Ilmu Komunikasi menjadi jurusan dengan 

populasi mahasiswa Kristen terbanyak sejak tahun 2014. Fenomena ini 

membentuk adanya hubungan-hubungan pertemanan mahasiswa yang berbeda 

agama. Menjadi kelompok agama minoritas dalam suatu tatanan sosial 

terkadang dapat menjadi suatu permasalahan.  

Mahasiswa Kristen Protestan yang mana sebagai agama terbanyak 

kedua harus menyesuaikan diri dengan kegiatan kampus, kurikulum 

perkuliahan, hingga komunikasi dengan mahasiswa Islam khususnya. 

Penyesuaian diri ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung hubungan-

hubungan personal pula oleh mahasiswa Kristen tersebut. Dengan demikian, 

menjai ketertarikan peneliti terkait pengetahuan lebih dalam mengenai proses 

membangun hubungan pertemanan beda agama. Sehingga nantinya akan 

memudahkan proses komunikasi antar individu yang berbeda agama dan dapat 

mengurangi kasus-kasus intoleransi antar umat beragama 
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1.2. Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang yang disampaikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

Relationship Development dalam komunikasi interpersonal pada pertemanan 

beda agama mahasiswa Kristen dan mahasiswa Islam di Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014-2015? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan 

dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan proses Relationship 

Development dalam komunikasi interpersonal pada pertemanan beda agama 

mahasiswa Kristen dan mahasiswa Islam di Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014-2015. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi 

perkembangan studi Ilmu Komunikasi, khusunya tentang proses 

Relationship Development dalam hubungan pertemanan beda agama. 

Serta penelitian ini diharapkan menambah refrensi bagi penelitian 

selanjutnya dengan fokus penelitian terkait Relationship 

Development. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapakan dapat memberi pengetahuan dan 

pandangan baru bagi masyarakat Indonesia secara umum mengenai 

proses Relationship Development, khusunya pada mahasiswa dalam 

lingkungan universitas yang beragam. Selain itu, diharapkan pula 

penelitian ini menjadi rujukan bagaimana membangun hubungan 

dengan seseorang yang berbeda agama. 


