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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial 

sehingga mengharuskan berinteraksi dengan sesama. Sebagai makhluk 

sosial manusia tidak hidup sendirian melainkan berdampingan dengan 

sesama. Dalam ajaran Islam telah dijelaskan melalu QS. al-Hujurat (49): 13 

yang artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”  

Penjelasan dari ayat di atas mengajarkan bahwa kemajemukan 

masyarakat baik dari segi agama, suku, ras, budaya dan semua manusia di 

mata Tuhan adalah sama, kecuali yang membedakannya ialah tingkat 

ketakwaan seorang indvidu kepada Tuhannya. Perbedaan yang ada pada 

masyarakat ini sangat mempengaruhi terjadinya gesekan bahkan 

perpecahan.  

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistis karena 

menyimpan akar-akar keberagaman dalam agama, etnis, seni, tradisi, 

budaya, pandangan, dan cara hidup. Wujud keberagaman yang indah ini, 

dengan latar belakang mosaik-mosaik yang memiliki ciri-ciri khas masing-

masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia. Motto nasional 
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“Bhineka Tunggal Ika” yang dipakai oleh bangsa Indonesia jelas 

mempertegas pengakuan adanya “kesatuan dalam keberagaman atau 

keragaman dalam kesatuan” dalam seluruh aspek kehidupan kebangsaan 

(Ismail, 2017:40). 

Sebagai wujud perdamain dalam menjalankan hubungan sosial, 

UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Dari 

pemaparan tersebut sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak 

memeluk agama dan bentuk peribadatannya tanpa adanya interfensi dari 

pihak manapun.   

Selain aturan negara, dalam piagam Madinah  sebagaimana dikenal 

dalam sejarah, merupakan suatu piagam atau konstitusi tertulis pertama di 

dunia yang memuat dasar-dasar toleransi, harmoni dan kebebasan beragama 

yang dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi  sebagai salah satu hak-hak 

asasi manusia. Dengan demikian, ide tentang toleransi dan kerukunan hidup 

antar umat beragama sebenarnya memiliki akar-akar teologis-sosisologis-

historis yang sangat kuat dalam struktur ajaran Islam dan menemukan bukti-

bukti yang jelas serta nyata dalam praktik-praktik kehidupan Nabi 

Muhammad SAW (Ismail, 2017:35). 

Islam sangat menekankan pentingnya penegakan kerukunan, 

persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Menurut bahasa “Islam” berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan 
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damai. Jadi karakteristik dan watak dasar Islam sebenarnya ialah gagasan 

komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam hidup dan kehidupan 

manusia. Islam sebagai agama, diturunkan untuk tujuan mewujudkan salam 

(keselamatan), kedamaian, dan perdamaian. Dengan demikian, segala 

abentuk terorisme, brutalisme, anarkisme, perusakan, dan tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang 

mengatasnamakan Islam sebenarnya bertentangan dengan watak dasar, visi, 

dan misi damai Islam itu sendiri (Ismail, 2017:33). 

Dan katakanlah, “kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka 

barang siapa ingin (beriman) hendaklah ia  beriman, dan barang siapa 

ingin (kafir) biarlah ia kafir.” QS. al-Kahfi (18): 29.  

Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang 

bersyukur dan ada pula yang kafir.” QS. al-Insan (76): 3. 

Firman Allah Swt tersebut menjelaskan tujuan penciptaan seraya 

memberi dan menunjukan jalan yang lurus kepada manusia. Kemudian Dia 

mengingatkan bahwa dalam konteks ini, tidak ada unsur paksaan. Sebab 

beragama adalah pilihan dan kebebasan individual, setiap orang bebas 

memilih untuk beriman atau menjadi kafir (Qadrdan, 2011: 78). Dengan 

demikian, jelaslah bahwa untuk memeluk dan meyakini Islam sebagai 

pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia adalah berdasarkan 

kesadaran individu dan tanpa paksaan dari pihak manapun sekalipun itu dari 

orang tua yang melahirkannya. 
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Selain ajaran Islam, dalam ajaran umat Kristen juga menjelaskan 

tentang toleransi yang termaktub dalam kitab suci yang diimani mereka 

yang berbunyi “lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-

orang saduki bersoal jawab dan tahu, Yesus memberi jawaban yang tepat 

kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanaya: “hukum 

manakah yang paling utama?” jawab Yesus, “hukum yang pertama ialah: 

dengarkanlah hai orang israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah 

Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu 

dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih 

utama daripada hukum ini (markus: 28-31).  

Menurut Webster’s Word Dictionary of America Language, kata 

“toleransi” secara etimologi berasal dari bahasa Latin, tolerare yang berarti 

“menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah”. Dalam 

bahasa Inggris, kata itu berubah menjadi tolerance yang berarti “sikap 

membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain  tanpa 

memerlukan persetujuan (Bahari, 2010:50). 

Secara etimologi toleransi beragama adalah kesadaran seseorang 

untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan 

pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang 

bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain 

yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri dalam 
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rangka membangunkan kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih 

baik (Bahari, 2010:51). 

Ende merupakan salah satu kota yang berada dipulau Flores Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Letaknya yang berada di tengah-tengah pulau Flores 

ini membuat kota ini sangat strategis. Bukan hanya itu, kota Ende juga 

memiliki keanekaragaman suku, bahasa, budaya dan agama. 

Keanekaragaman yang ada, tidak lantas membuat masyarakat kota Ende 

menjadi intoleran, melainkan sebaliknya di Ende inilah sang proklamator 

Ir.Soekarno (selanjutnya disebut Bung Karno) menemukan masyarakat 

yang sangat toleransi terhadap sesama. Sikap toleransi yang dipraktekan 

masyarakat Ende tersebutlah yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno dalam 

merenungi nilai-nilai dasar pancasila.  

Islam merupakan agama minoritas di Kabupaten Ende dibandingkan 

dengan agama Katholik. Namun, kedua penganut agama tersebut bisa hidup 

berdampingan  dan bisa saling menghargai pelaksanaan ibadah keagamaan 

masing-masing. Respon umat Katholik cukup baik pada umat Islam, 

begitupun sebaliknya. Kedua penganut agama (Islam dan Katholik) tersebut 

lebih mementingkan kerukunan dan tali persaudaraan antar sesama dengan 

menerima secara positif perbedaan yang ada. Karena tali persaudaraan yang 

sangat erat, tidak pernah terdengar orang kristen menyulitkan umat Islam 

baik dalam pelaksanaan ibadah maupun dalam mengembangkan budaya 

Islam.  
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Dewasa ini berbagai peristiwa sering diberitakan yang 

menggambarkan sikap intoleran yang terjadi di masyarakat seperti tindakan 

anarkisme, brutalisme yang mengatas namakan agama, perkelahian antar 

suku dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat disayangkan karena di agama 

apapun itu baik agama samawi (Yahudi, Nasrani, dan Islam) maupun agama 

lokal (Hindu, Budha, Kejawen, dan lain-lain) tidak mengajarkan 

penganutnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif baik itu untuk 

dirinya maupun untuk orang lain. Setiap agama selalu mengajarkan 

perdamaian dan kesejahteraan umat. 

Pendidikan di sekolah adalah salah satu faktor utama yang dapat 

mempengaruhi pemikiran anak-anak bangsa. Gillin dan Gillin berpendapat 

bahwa fungsi pendidikan sekolah ialah penyesuaian diri anak dan stabilitasi 

masyarakat. Sekolah memiliki daya fungsi dalam pembentukan 

karakteristik siswa dalam bersikap. Salah satunya adalah fungsi dalam 

transmisi kebudayaan, perilaku dalam sosial/integrasi sosial, perkembangan 

dan pembentukan pribadi dan lainnya. Sekolah merupakan salah satu 

institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi 

merumuskan kebudayaan masyarakat kepada anak. Sekolah merupakan 

suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi 

sosial di antara para anggotanya yang bersifat unik pula. Oleh sebab itu, 

penelitian tentang sikap toleransi antar umat beragama siswa di lembaga 

pendidikan yang terdiri dari berbagai macam agama menarik untuk 

dilakukan (Safrilsyah, 2015: 2-3). 
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Sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi anak seharusnya 

menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, sehingga tidak terjadi perlakuan 

intoleran atau semena-mena antar sesama peserta didik dari berbagai 

pemeluk agama khususnya yang beragama Islam dan Kristen yang ada di 

SMA Negeri 1 Ende-Flores.   

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama (Studi 

Di SMA Negeri 1 Ende-Flores)”, dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 

pertama, karena persoalan toleransi umat beragama di SMA Negeri 1 Ende-

Flores ini sangat menarik, dan sepanjang pengetahuan penulis belum pernah 

ada yang mengangkat dalam bentuk tulisan ilmiah, sehingga penulis ingin 

membukukannya dalam bentuk skripsi. Kedua, umat Islam merupakan umat 

minoritas di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Ende. Ketiga, 

Ende dikenal sebagai rahimnya pancasila, sehingga menarik bagi penulis 

untuk menakar tingkat toleransi yang ada di Ende Khusunya pada SMA 

Negeri 1 Ende-Flores. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa saja bentuk toleransi antar umat beragama  di SMA Negeri 1 Ende-

Flores? 

2. Bagaimana cara membina sikap toleransi beragama di SMA Negeri 1 

Ende-Flores? 



 

8 
 

3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat adanya sikap 

toleransi antar umat beragama di SMA Negeri 1 Ende-Flores? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama di SMA 

Negeri 1 Ende-Flores. 

2. Mendeskripsikan cara membina sikap toleransi beragama di SMA 

Negeri 1 Ende-Flores. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan penghambat 

adanya sikap toleransi antar umat beragama di SMA Negeri 1 Ende-

Flores. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan sejarah lokal tentang toleransi antar umat beragama di 

Ende khususnya di SMA Negeri 1 Ende-Flores, yang tingkat 

kemajemukan sangat tinggi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti 

yang ingin melaksanakan penelitian dengan tema yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Instansi Pendidikan  
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Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang sangat penting 

bagi sekolah sehingga dapat terjalin kerukunan dan toleransi antar 

umat beragama Islam dan Kristen yang sudah terjalin sejak dahulu 

akan menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagi Guru 

Sebagai sumber informasi dan refrensi dalam pengembangan 

pembelajaran agar dapat menjadi rujukan dalam mengajarkan 

tentang toleransi beragama kepada siswa. 

3. Bagi Siswa 

Sebagai acuan untuk membangun sikap toleransi beragama antar 

sesama siswa pemeluk agama (Islam dan Kristen) di SMA Negeri 

1 Ende-Flores. 

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu pemenuhan syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Jurusan 

Tarbiyah di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini 

merupakan dedikasi penulis atas rasa perhatian dan cinta tanah 

kelahiran.  

E. Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya sudah pernah ada penelitian dari saudari  Nurhayati 

(99110013) jurusan Pendidikan Agama Islam Fakulatas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2003 dengan penelitian 

yang berjudul “Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus Masyarakat 
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Muslim di Kampung Lebah Kecamatan Klungkung-Bali). Perbedaan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Nurhayati dengan yang 

akan diteliti oleh peneliti sekarang ialah yang pertama, objek penelitian 

terdahulu terletak pada masyarakat Muslim dan Hindu, sedangkan yang 

ingin diteliti sekarang pada umat beragama Islam dan Kristen. Kedua, 

tempat yang menjadi objek peneliti terdahulu di kampung Lebak Kabupaten 

Klungkung, sedangkan objek penelitian sekarang berada di SMA Negeri 1 

Ende-Flores. Ketiga, waktu penelitian terdahulu pada tahun 2003, 

sedangkan penelitia yang sekarang pada tahun 2019. Dengan perbedaan-

perbedaan di atas sangat memungkinkan bagi peneliti untuk melanjutkan 

penelitian ini dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Di 

SMA Negeri 1 Ende-Flores).” 

F. Defenisi Istilah 

a. Toleransi 

Menurut Webster’s Word Dictionary of America Language, kata 

“toleransi” secara etimologi berasal dari bahasa Latin, tolerare yang 

berarti “menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah”. 

Dalam bahasa Inggris, kata itu berubah menjadi tolerance yang berarti 

“sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain  

tanpa memerlukan persetujuan (Bahari, 2010:50). 

Secara etimologi toleransi beragama adalah kesadaran seseorang 

untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan 

pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang 
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bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain 

yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri dalam 

rangka membangunkan kehidupan bersama dan hubungan sosial yang 

lebih baik (Bahari, 2010:51). 

Agar mempermudah penelitian ini, maka peneliti membatasi 

makna toleransi pada masalah sikap sosial yang dilakukan oleh peserta 

didik SMA Negeri 1 Ende saja.  

b. Umat Beragama 

Umat adalah para penganut, pemeluk, pengikut suatu agama atau 

penganut nabi (KBBI,2012). Sedangkan agama menurut Malonowski 

adalah suatu badan yang didalamnya terdapat perbuatan sendiri sebagai 

diri sendiri untuk memenuhi tujuan. Agama menawarkan suasana 

adikodrati yang kompleks dan beraneka. Agama memberikan 

sumbangan moral bagi manusia dengan mempertinggi semua sikap 

mental yang berharga seperti penghargaan pada tradisi, keharmonisan 

dengan lingkungan, keberanian dan kepercayaan diri dalam pergulatan 

mengatasi kesukaran dan pada saat menghadapi maut (Akhyar, 

2015:782). 

Dalam penlitian ini penulis hanya akan membatasi pada kedua 

agama saja yaitu Islam dan Kristen. Pembatasan pada kedua agama 

tersebut untuk memudahkan peneliti dalam menliti tentang masalah yang 

diangkat.  

 


