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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Defenisi Agama 

a. Pengertian Agama 

Azra (2000:27) mendefenisikan bahwa agama adalah suatu 

kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang 

menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Dalam bahasa Arab agama 

berasal dari kata Ad-din, kata ini mengandung arti menguasai, menundukan, 

patuh, dan kebiasaan. Menurut Darajat (Derajat, 2005:10) agama adalah 

proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang 

diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.  

Geertz (1992:5) mengisltilahkan Agama sebagai (1) sebuah sistem 

simbol-simbol berlaku untuk (2) menenangkan suasana hati dan motivasi-

motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia 

dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum 

eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam 

pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu 

tampak realistis. 

Sedangkan Nasution (1986:38) menyatakan bahwa agama adalah 

ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud 

berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai 

kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun 

mempunayi pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-
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hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama adalah simbol 

pengakuan diri terhadap suatu zat yang lebih tinggi dari manusia yang 

mengatur sistem nilai sistem perilaku dalam kehidupan. 

b. Fungsi Agama 

Menurut Jalaluddin (2002:247-249) agama memiliki beberapa 

fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi edukatif 

Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Dalam hal 

ini bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya menjadi 

baik dan terbiasa dengan yang baik. 

2. Fungsi penyelamat 

Keselamata yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah 

keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. 

3. Fungsi perdamaian 

Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai 

kedamaian batin melalui tuntunan agama. 

4. Fungsi pengawasan sosial 

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga 

dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara 

individu maupun kelompok. 

5. fungsi pemupuk rasa solidaritas 

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki 

kesamaan dalam kesatuan; iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan 
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membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan 

kadangkadng dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. 

6.  Fungsi transformatif 

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau 

kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama 

yang dipeluk kadangkala mampu merubah kesetiaannya kepada adapt 

atau norma kehidupan yang dianut sebelumnya. 

7. Fungsi kreatif 

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja 

produktif bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk 

kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja 

secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk 

melakukan inovasi dan penemuan baru. 

8. Fungsi sublimatif 

Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang 

bersifat agama ukhrawi melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala 

usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama 

bila dilakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah merupakan 

ibadah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

agama bagi manusia yaitu fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi 

perdamaian, fungsi pengawasan sosial, fungsi pemupuk solidaritas, 

fungsi transformatif, fungsi kreatif dan fungsi sublimatif. 
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B. Toleransi Umat Beragama 

a. Pengertian Toleransi 

Kamus Ilmiah Populer, “toleransi” berarti sifat dan sikap 

menghargai. (Inggris: Tolerance, Arab: tasamuh) yang berarti batas ukur 

untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara 

etimologi, toleransi adalah kesabaran, sikap menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan) yang berebeda atau yang bertentangan dengan 

pendirianya (partonto, 2001:760). 

Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai kelapangan 

dada, suka rukun dengan siapa pun, membiarkan orang berpendapat, atau 

berpendirian lain, tidak mengganggu kebebasan berpikir dan 

berkeyakinan dengan orang lain. Dalam pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa toleransi pada dasarnya memberikan kebebasan 

terhadap sesama manusia, atau kepada sesama warga masyarakat untuk 

menjalankan keinginanya atau mengatur hidupnya, mereka bebas 

menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan 

menentukan sikapnya itu tidak melanggar dengan aturan yang berlaku 

sehinga tidak merusak sendi-sendi perdamaian (Tim Fkub Semarang, 

2009:381-382). 

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang 

didasarkan kepada: setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk 

agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem 
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dan cara tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung 

jawab orang yang pemeluknya atas dasar itu, maka toleransi dalam 

pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah 

keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu 

agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam 

masalah- masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum (Husain, 

2005:64). 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang 

berpendapat lain, dan lapang dada terhadap orang-orang yang memiliki 

pendapat dan kepercayaan berbeda serta mengakui kebebasan hak-hak 

asasi para penganutnya. Sedangkan toleransi agama ialah pengakuan 

adanya kebebasan setiap warga masyarakat untuk memeluk agama yang 

menjaga keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadat 

menurut agama yang di yakininya. 

Lebih lanjut Agil (2005:17) menjelaskan bahawa toleransi 

beragama terbentuk dari beberapa aspek, dimana satu dan lainnya saling 

melengkapi, keempat aspek dalam toleransi, yaitu: 

1. Membiarkan; Membiarkan yang kata dasarnya adalah biar (mem-

biar-kan) yaitu tidak melarang (menengahkan) atau tidak 

menghiraukan. Membiarkan setiap agama dalam berpartisipasi atau 

merefleksikan sikap atas agama mereka. Seperti azan menggunakan 

toa di masjid-masjid dan masyarakat non-muslim membiarkan hal 
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tersebut tanpa ikut campur didalamnya, baik merusak ataupun 

mencela. 

2. Mengakui; Definisi mengakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah mengakui akan (kesalahan, dosa, dsb); menyatakan sah 

(benar, berlaku, dsb); menyatakan berhak (atas); memasuki (tt setan, 

jin, dsb). Dalam toleransi mengakui setiap perbedaan prinsip yang 

ada dapat memberikan peluang besar dalam terjalinnya hubungan 

yang harmonis dan damai dalam sebuah masyarakat. 

3. Menghormati; Menaruh hormat; menghargai; mengakui dan 

menaati. Menghargai setiap tingkah pola pribadi seseorang dapat 

menetralisirkan keadaan setiap individu dalam bergaul. Sikap 

menghormati ini sangatlah penting karena dapat memberikan sebuah 

kehidupan yang aktif dalam bermasyarakat antar agama. 

Menghormati agama lain dalam beribadah dan dalam hal- hal lain 

itu sangatlah memberi efek positif antar penganut agama berbeda. 

4. Mengizinkan; Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengizinkan 

berarti memberi izin, mengabulkan, membolehkan. Mengizinkan 

sikap atau tingkah laku seseorang untuk merealisasikan kehidupan 

bertoleran antar perbedaan agama yang ada dalam kehidupan sosial 

yang plural. 

b. Tahap-tahap Toleransi 

Adapun toleransi terdapat beberapa unsur/ tahapan-tahapan 

yang diperlukan dalam pelaksanaanya sebagai berikut: 
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1. Memberikan kebebasan atau kemerdekaan, setiap manusia 

diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun 

berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih 

suatu agama atau kepercayaan. Kebebasan itu datangnya dari 

Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara 

melindungi kebebasan setiap manusia baik dalam undang-

undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula dalam 

memilih suatu agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia 

berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari 

siapapun (Abdullah, 2011:72). 

2. Mengakui hak setiap orang, merupaka suatu sikap yang 

mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap, perilaku 

dan nasibnya masing-masing. Sikap atau perilaku yang 

dijalankan tidak melanggar hak orang lain. 

3. Menghormati keyakinan orang lain, landasan keyakinan 

berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar jika orang atau 

golongan yang memaksakan kehendak sendiri kepada orang 

atau golongan lain. 

4. Saling mengerti,  jika tidak ada saling pengertian, tidak akan 

terjadi sikap saling menghormati antara sesama manusia. Saling 

anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah 

satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling 

menghargai antara satu dengan yang lain (Hasyim, 1979:105). 
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Agar dapat merealisasikan tahapan-tahapan toleransi 

tersebut, menurut Nasution (1995:275) dapat melalui usaha-usaha 

berikut: 

a) Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain.  

b) Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. 

c) Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agma-

agama. 

d) Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. 

e) Memusatkan pembinaan pada pembinaan individu dan 

masyarakat manusia baik yang menjadi tujuan beragama dari 

semua agama monotheis. 

f) Mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa 

kepada toleransi beragama. 

g) Menjauhi serang menyerang antar agama. 

 

 

c. Pandangan Agama tentang Toleransi 

1. Menurut Agama Islam 

Agama islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, secara 

implisit memang mengakui toleransi dalam hidup beragama. 

Toleransi pengakuan masyarakat yang plural. Adapun pluralime 

adalah sunatullah. Hal ini sebagaimana firman Allah, QS. Hud (11): 
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118-119 artinya: “jikalau menghendaki, tentu Dia menjadikan 

manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih 

pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. 

Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu 

(Keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya aku kan 

memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia (yang 

durhaka) semuanya”. 

Seperti dalam alam raya ini, Allah menciptakan berbagai 

macam jenis, bentuk, iklim, dan warna yang beraneka ragam. Hal ini 

untuk menguji manusia atas kedekatannya kepada-Nya. Sebagaiana 

firman Allah dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 yang artinya: “Hai 

manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling muliah di antara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Hukum toleransi pergaulan umat dalam pluralitas agama 

adalah sebagai berikut: 

a) Kufur, bilaman rela serta meyakini kebenaran akidah agama 

lain 

b) Haram, bilamana kerelaan pembenaran terhadap perilaku 

kemaksiatan 
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c) Sunnah, bilamana terbangun keruknan, kemanfaatan serta 

kemaslahatan 

2.  Menurut Agama Kristen 

Dalam Kis 2: 41-47, “Orang-orang yang menerima 

perkataanya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah 

mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun pada 

pengajaran para rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu 

berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah 

mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat 

dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap 

bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, 

dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu 

membagikannya kepada semua orang sesuai degan keperluan 

masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 

berkumpul tiap-tipa hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti 

itu di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-

sama dengan bergembira dan dengan setulus hati sambil memuji 

Allah” (Al-Kitab, 1994:153). 

Selain itu dalam Markus 12: 28-31, “lalu seorang ahli Taurat 

yang mendengar Yesus da orang-orang saduki bersoal jawab dan 

tahu, bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orag-orang 

itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “hukum manakah yang paling 

utama?”, jawab Yesus, “hukum yang pertama ialah: dengarlah hai 
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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 hukum 

lain yang lebih utama dari hukum ini” (Al-Kitab, 1994:64). 

d. Sikap Toleransi Beragama di Sekolah 

Toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keaneka 

ragaman dan kebebasan beragama yang dianut dan kepercayaan 

yang dihayati oleh pihak atau kelompok yang berbeda dengan agama 

dan kepercayaan sendiri. Hal ini dapat terjadi apabila keberadaan 

suatu kelompok, agama, atau kepercayaan diakui, dihargai, dan 

dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut tidak tergantung dan 

tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tatanan 

kemasyarakatan, keanekaragaman, maupun di depan Tuhan Yang 

Maha Esa, tetapi perbedaan-perbedaan dalam cara penghayatan dan 

peribadatan harus tetap sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradap. 

Toleransi beragama hanya akan tumbuh di atas dasar faham 

akan bentuk-bentuk formal agama dan pengakuan bersama akan 

kemutlakan suatu  nilai yang universal pada setiap manusia yang 

merupakan inti agama (Madjid, 1996:239).  

Adapun sikap-sikap yang harus dilakukan seoarang muslim 

dalam berhubungan antar sesama baik itu seorang muslim dengan 
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muslim lainnya, maupun seorang muslim dengan nonmuslim, 

sebagai berikut: 

Pertama, hubungan antara toleransi dengan ukhuwa 

(persaudaraan) sesama Muslim. Allah berfirman dalam QS. Al-

Hujurat (49) ayat 11 yang artinya: “Hai orang-orang beriman, 

janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang 

lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan 

jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah 

suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran 

yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak 

bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyatakan orang-

orang mukmin bersaudara, dan memerintahkan untuk melakukan 

islah (perbaikan) jika seandainya terjadi kesalahpahaman diantara 

dua orang atau kelompok kaum muslim. Al-Qur’an memberikan 

contoh-contoh penyebab keretakan hubungan sekaligus melarang 

setiap muslim melakukannya. 

Ayat di atas juga memerintahkan orang mukmin untuk 

menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang 

lain, serta menggunjing, yang diibaratkan Al-Qur’an seperti 

memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meningal.  
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Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat 

dimulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan seseorang 

mengelolah dan mensikapi perbedaan pendapat yang mungkin 

terjadi pada keluarga kita atau pada keluarga/ saudara kita sesama 

muslim. Sikap toleransi dimulai dengan cara membangun 

kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan, 

dan lebih penting lagi adalah tumbuhnya kesadaran dari semua pihak 

tentang penting menjaga persaudaraan dalam berbangsa dan 

bernegara, dengan demikian akan timbul rasa kasih sayang, saling 

pengertian dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. 

Dalam konteks pendapat dan pengelaman agama, Al-Qur’an secara 

tegas memerintah orang-orang mukmin untuk kembali kepada Al-

Qur’an dan As-sunnah. 

Kedua, hubungan antara toleransi dan muamalah antar umat 

beragama (Nonmuslim). Kaitannya dengan toleransi umat 

beragama, toleransi dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat 

hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki 

kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) 

masing-masing, tanpa ada paksaan dan tekanan, baik untuk 

beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke pihak lain. Hal 

demikian dalam tingkat praktek-praktek sosial dapat dimulai dari 

sikap bertetangga, karena toleransi yang paling hakiki adalah sikap 

kebersamaan antara penganut keagamaan dalam praktek sosial, 
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kehidupan sosial, kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, serta 

bukan hanya sekedar pada tataran logika dan wacana. 

Sikap toleransi antar umat beragama dapat dimulai dari 

hidup bertetangga baik dengan tetangga yang seiman dan yang 

tidaka seiman, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Hal 

ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika suatu saat 

beliau dengan para sahabat sedang berkumpul, lewatlah rombongan 

orang Yahudi yang mengantar jenazah. Nabi SAW langsung berdiri 

memberi penghormatan. Seorang sahabat berkata: “bukankah 

mereka orang Yahudi wahai Rasulullah?” Nabi SAW, menjawab 

“ya, tapi mereka manusia juga”. Jadi sudah jelas bahwa sisi akidah 

atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan  Allah SWT, dan 

tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita 

bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita (Qardhawy, 1997:87).  

Mengenai sistem keyakinan dan agama yang berbeda-beda, 

Al-Qur’an menjelaskan pada  surat al-Kafirun (109): 6 yang artinya: 

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. 

Bahwa prinsip penganut agama tunggal merupakan suatu 

keniscayaan. Tidak mungkin manusia menganut beberapa agama 

dalam waktu yag sama, atau mengamalkan ajaran dari berbagai 

agama secara simultan. Oleh seba itu, Al-Qur’an menegaskan bahwa 

umat Islam tetap berpegang teguh pada sistem ke-Esa-an Allah 

secara mutlak, sedangkan orang nonmuslim pada ajaran ketuhanan 
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yang di tetapkan sendiri. Dalam ayat lain Allah juga menjelaska 

tentang prinsip dimana setiap pemeluk agama mempunyai sistem 

dan ajaran masing-masing sehingga tidak perlu saling hujat-

menghujat. 

e. Tujuan Toleransi Beragama 

Untuk mengetahui tujuan dari toleransi umat beragama, 

menurut Jurhanuddin dalam Syarbini (2011:129-131) menjelaskan 

bahwa tujuan kerukunan uamat beragama adalah sebagai berikut: 

Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-

masing agama. Masing-masing agma dengan adanya kenyataan 

agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan 

sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin 

berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. 

Kedua, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. 

Dengan adanya toleransi umat beragama secara praktis ketegangan-

ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang 

berpangka pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Apabila 

kehidupan beragama rukun, dan saling menghormati, maka stabilitas 

nasional akan terjaga. 

Ketiga, menjunjung dan menyukseskan pembangunan. 

Usaha pembangunan akses akan sukses apabila di dukung dan di 

topang oleh segenap lapisanmasyarakat. Sedangkan jika umat 

beragama selalu bertikai dan saling menodai, tentu tidak dapat 
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mengarahkan kegiatan itu untuk mendukung serta membantu 

pembangunan, bahkan dapat berakibat sebaliknya. 

Keempat, memlihara da mepererat rasa persaudaraan. Rasa 

kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan 

baik, bila kepentingan pribadi dan golongan dapat dikurangi. 

 

 


