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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Penulisan 

Ketertarikan penulis untuk mendalami tema relasi antara orientasi religius dan 

relasi dengan kelompok/individu yang berbeda agama dengan tingkat toleransi 

berangkat dari hasil penelitian beberapa lembaga penelitian terkait dengan tingkat 

toleransi di Indonesia. Hasil-hasil penelitian lembaga-lembaga tersebut 

menunjukkan intoleransi menjadi masalah serius yang harus dibahas dan mesti 

mendapat penanganan yang serius. Lembaga-lembaga penelitian tersebut antara 

lain SETARA Institute, Saiful Murjani Research Consulting dan Wahid 

Foundation. Ketiga lembaga tersebut meneliti tentang tingkat toleransi di 

Indonesia secara umum dan secara lebih khusus menyoroti tingkat toleransi antar 

pelajar di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Saya akan memberikan data-data 

kesimpulan dari masing-masing lembaga penelitian tersebut sebagai data sekunder 

awal penelitian saya  

Setidaknya ada dua model penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute 

terkait tingkat toleransi di Indonesia. Model pertama adalah model makro. Pada 

tahun 2016 yang lalu, SETARA Institute melakukan sebuah penelitian pada 

tingkat nasional untuk mengukur tingkat toleransi masyrakat Indonesia serta 

tingkat jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kaum minoritas di 

Indonesia. Penelitian ini melibatkan warga Indonesia dari berbagai rentang usia 

serta dari berbagai institusi sosial (sekolah, agama, masyarakat). Temuan 

penelitian ini cukup mengejutkan. Sepanjang tahun 2016 SETARA Institute 
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mencatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 

270 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan 

data pada tahun yang lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu 

meningkat 12 peristiwa dan 34 tindakan. Pada tahun 2015, jumlah peristiwa 

pelanggaran yang terjadi sebanyak 196 peristiwa, sedangkan tindakan 

pelanggaraan berada pada angka 236 tindakan. Dari penelitian yang sama 

tersebut, Jawa Barat menempati urutan paling pertama sebagai provinsi dengan 

jumlah peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama terbanyak yaitu sejumlah 

41 peristiwa. Posisi itu kemudian disusul oleh provinsi DKI Jakarta dengan 31 

peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama (Halili 2016, 34).  

SETARA Institute kemudian mengemukakan setidaknya lima kesimpulan 

terkait dengan tingkat toleransi di Indonesia periode 2016.  

Pertama, mereka menyimpukan bahwa tingkat toleransi di Indonesia semakin 

memburuk. Kesimpulan ini tidak datang secara subjektif tetapi dengan data dan 

sumber yang akurat. SETARA Institute mencatat 208 peristiwa pelanggaran 

kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan, yang tersebar di 

24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Jawa Barat, yaitu dengan 41 

peristiwa. Pelanggaran dengan angka tinggi juga terjadi di DKI Jakarta (31 

peristiwa) dan Jawa Timur (22 peristiwa). Dari 270 bentuk tindakan pelanggaran 

kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 140 tindakan pelanggaran yang 

melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 140 tindakan negara, 

123 di antaranya dalam bentuk tindakan aktif (by commission), sementara 17 

tindakan lainnya merupakan tindakan pembiaran (by omission). Yang termasuk 

dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang 
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provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning).  

Kedua, tingginya intoleransi di Indonesia memiliki hubungan linear dengan 

kondisi memburuknya kondisi kebebasan beragama dari kelompok kelompok 

minoritas. Berdasarkan penelitiannya, SETARA Institute menemukan setidaknya 

20 bentuk pelanggaran kebebasan beragama terhadap kaum minorotas antara lain: 

(1) intoleransi, (2) penyesatan ajaran, (3) pemaksaan keyakinan, (4) pengusiran, 

(5) ujaran/syiar kebencian (hate speech), (6) aksi teror, (7) condoning, (8) 

penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/ keagamaan, (9) ancaman 

terhadap anak-anak kelompok minoritas, (10) diskriminasi, (11) pembiaran, (12) 

kriminalisasi, (13) penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan/atau 

renovasi tempat ibadah, (14) intimidasi, (15) penyegelan tempat ibadah, (16) 

pelarangan forum ilmiah, (17) pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan, 

(18) perusakan rumah warga kelompok minoritas, (19) pemerasan, dan (20) 

pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan.  

Ketiga, menguatnya sikap intoleran berkaitan dengan beberapa katalisator 

baik itu katalisator umum dan katalisator khusus. Katalisator umum berkaitan 

dengan (1) menguat dan menyebarnya kelompok-kelompok intoleran, (2) 

lemahnya kebijakan dan regulasi negara, dan (3) ketundukan atau lemahnya 

aparatur negara, termasuk di tingkat lokal, di hadapan kelompok intoleran. 

Sedangkan katalisator khusus pelanggaran berkaitan dengan kondisi yang melekat 

pada masing-masing kelompok minoritas keagamaan. 

Keempat, belum adanya jaminan politik bagi kaum minoritas yang sering 

mendapatkan tekanan.  



4 
 

Kelima, usaha rezim Jokowi-JK dalam menyikapi kasus-kasus intoleransi 

masih belum terlalu tampak (Halili 2016, 123).  

Selain melakukan model penelitian pada skala nasional, pada tahun 2016 juga 

SETARA Institute juga melakukan penelitian pada tingkat regional yaitu pada 

tingkat provinsi. Provinsi yang menjadi tempat penelitian kali ini adalalah 

provinsi Jawa Barat (secara khusus di Bandung Raya) dan DKI Jakarta. Kedua 

provinsi tersebut merupakan dua provinsi teratas dengan tingkat pelanggaran 

kebebasan beragama tertinggi di Indonesia. Survei kali ini dibatasi pada pada 

siswa SMA Negeri Se-Jakarta-Bandung Raya. Hasil survei menunjukkan, 61 

persen siswa memiliki sikap toleransi, 35,7 persen intoleran pasif atau puritan, 2,4 

persen intoleran aktif atau radikal, dan 0,3 persen berpotensi menjadi teroris 

(Kompas.com, 25/5/2016). Bahwa ada 61 persen siswa yang masuk dalam 

kelompok toleran merupakan sebuah fakta yang perlu diapresisasi. Namun, 

kenyataan bahwa ada 39 persen siswa yang masuk dalam golongan intoleran 

mestinya menjadi suati kewaspadaan tersendiri bagi sekolah, masyarakat dan 

pemerintah. 39 persen bukanlah jumlah yang sedikit dalam sebuah populasi 

apalagi sekelompok kecil dari siswa yang berada pada posisi intoleran tersebut 

berpotensi menjadi radikal atau teroris. Ini tentu mesti menjadi keprihatinan 

tersendiri.  

Pada tahun yang sama pun Saiful Murjani Research Consulting (SMRC) 

mengadakan penelitian serupa dan mendapatkan gambaran bahwa lima persen 

anak usia sekolah/kuliah mengetahui dan mendukung gerakan ISIS. Untuk sebuah 

gerakan yang radikal, lima persen dari populasi merupakan jumlah yang tidak 

sedikit (Kompas.com, 25/5/2016).  
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Selain dua penelitian di atas, terdapat juga penelitian lainnya yang hendak 

memetakan tingkatan toleransi para pelajar. Penelitian kali ini dilakukan oleh 

Wahid Foundation. Yang berbeda dari riset kali ini adalah cakupan dan jenis 

sampel. Penelitian ini ditujukan pada kelompok peserta perkemahan Rohani Islam 

(Rohis) pada tanggal 2-6 Mei 2016 di Cibubur. Peserta perkemahan tersebut yang 

sekaligus menjadi sampel penelitian terbut adalah pengurus atau anggota Rohis 

sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Peserta 

diseleksi oleh masing-masing Kantor Kementrian Agama. Setidaknya terdapat 

1.626 sampel yang masuk dalam cakupan penelitian tersebut. Hasil yang didapat 

adalah sebagai berikut. Terdapat 33 persen (529 responden ) mengartikan jihad 

adalah berperang dan mengangkat senjata melawan orang kafir, 78 persen (1.268 

responden) mendukung ide khilafah, 17 persen (281 responden) setuju jika orang 

murtad dibunuh, 62 persen (1.010 responden) mendukung agar orang yang 

berzibah dirajam sampai mati serta 58 persen (944 responden) mendukung 

hukuman potong tangan bagi para pencuri.  

Selain meneliti tingkat radikalisme yang berpotensi tumbuh, penelitian ini 

juga menggali sikap para responden terhadap beberapa orang dan peristiwa yang 

terkait langsung dengan terorisme. Setidaknya terdapat 33 persen (541 responden) 

meyakini Amrozi, Abu Bakar Baasyir dan Oman Abdurahman adalah contoh 

muslim yang mempraktikan jihad sejati. Juga, terdapat 37 persen (609 responden) 

yang meyakini Osama Bin Laden mati syahid. Selain itu, sebanyak 10 persen 

responden (163 responden) mendukung bom Sarinah serta 6 persen (96 

responden) mendukung ISIS (The Wahid Institute 2016, 18-30).  
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Pertanyaan berikutnya adalah apa yang hendak dikatakan oleh data-data di 

atas? Setidaknya ada dua hal yang hendak menjadi perhatian setelah kita 

mencermati data-data di atas. Pertama, pada level makro, tingkatan toleransi antar 

umat beragama masyarakat cukup mengkhawatirkan. Kebebasan beragama masih 

belum bisa diakses sepenuhnya karena adanya tekanan dari kelompok-kelompok 

intoleran. Kedua, pada level mikro (pada level pelajar), terdapat potensi 

radikalisme. Jumlah ini memang tidak seberapa dibanding dengan pelajar yang 

memiliki sikap yang lebih moderat. Namun, fakta mencatat aksi-aksi terorisme 

yang dilakukan oleh sejumlah kecil kelompok radikalis memiliki dampak 

destruktif masif bagi kehidupan bersama. Sebab itu, tumbuhnya sikap intoleran 

dan radikalis pada institusi pendidikan seharusnya menjadi perhatian yang sangat 

serius.  

Yang belum sepenuhnya digali oleh banyak penelitian tentang tingkat 

toleransi di Indonesia variabel mana saja yang memberikan pengaruh tingkat 

toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Penelitian itu pada umumnya 

mengukur dengan dengan menggunakan variabel tunggal yaitu toleransi 

antarumat beragama. Penulis mencoba mencari variabel lain yang berpengaruh 

pada variabel toleransi. Dari penelusuran penulis terhadap berbagai jurnal 

penelitian ilmiah, terdapat dua variabel yang berpengaruh pada toleransi. Dua 

variabel tersebut adalah orientasi religius dan hubungan/kontak dengan kelompok 

yang berbeda (dalam penelitian ini hubungan antarkelompok yang berbeda 

agama).  

Dalam tesis ini akan digali seberapa besar pengaruh kedua variabel ini 

terhadap tingkat toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Secara 
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teoretis, pengaruh dua variabel ini terhadap sikap toleran terhadap orang lain yang 

berbeda keyakinan sudah menjadi bahan kajian utama dari ahli psikologi Godon 

Allport yang nanti akan dibahas secara lebih detail pada bab berikutnya. 

Karya-karya Allport berkonsentrasi secara serius pada dua tema tersebut (orientasi 

religius dan efek kontak dengan kelompok yang berbeda) 

 

1. 2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang diajukan penulis dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut ini: 

1. Tingginya angka intoleransi di kalangan siswa sekolah menengah atas di 

Indonesia secara umum dan di level provinsi Jawa Barat secara khusus. 

2. Belum adanya penelitian terkait variabel lain yang berpengaruh pada 

variabel toleransi beragama secara khusus variabel orientasi religius dan 

variabel kontak dengan kelompok lain beda agama. 

 

1. 3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh orientasi religius dan kontak antar 

kelompok yang berbeda agama para pelajar John Paul Senior High School 

terhadap tingkat toleransi antar umat beragama. Itu artinya, penelitian ini akan 

berfokus pada variabel orientasi religius, kontak antarkelompok yang berbeda 

agama, dan toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Toleransi yang 

akan diukur dan menjadi fokus di sini adalah toleransi beragama. Itu berarti 

peneliti akan mengukur sikap para siswa terhadap orang lain yang berbeda 

keyakinan beragama. Selanjutnya, kontak yang dimaksudkan di sini dan akan 
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menjadi fokus penelitian merupakan kontak langsung (face to face) dan bukan 

kontak tidak langsung atau kontak yang diperluas. Pada akhirnya penelitian ini 

akan bermuara pada implikasi pendidikan hasil penelitian di atas. Penelitian ini 

juga akan menawarkan model implikasi pendidikan yang bisa diperhatikan oleh 

sekolah berdasarkan hasil penelitian ini. 

 

1. 4. Rumusan Masalah 

Ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus perhatian penulis dalam 

melakukan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 

1) Apakah orientasi religius ekstrinsik para siswa berpengaruh negatif terhadap 

toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior High School ? 

2) Apakah orientasi religius intrinsik para siswa berpengaruh positif terhadap 

toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior High School ? 

3) Apakah orientasi religius pencaharian para siswa berpengaruh positif  

terhadap toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior High 

School ? 

4) Apakah kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama berpengaruh 

positif terhadap toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior 

High School ? 
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1. 5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yaitu: 

1) Menganalisis pengaruh negatif orientasi religius ekstrinsik terhadap toleransi 

beragama para siswa kelas XI John Paul Senior High School. 

2) Menganalisis pengaruh positif orientasi religius intrinsik para siswa terhadap 

toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior High School. 

3) Menganalisis pengaruh positif orientasi religius pencaharian para siswa 

terhadap toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior High 

School. 

4) Menganalisis pengaruh positif kontak dengan kelompok lain yang berbeda 

agama terhadap toleransi beragama para siswa kelas XI John Paul Senior 

High School. 

 

1. 6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki dua manfaat yang diharapkan akan memberikan 

kontribusi bagi bidang pendidikan. Manfaat pertama adalah manfaat teoretis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori pendidikan terlebih 

khusus berhubungan dengan pengaruh orientasi religius serta kontak dengan 

kelompok yang berbeda agama terhadap toleransi. Dengan adanya hasil penelitian 

ini, teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan toleransi bisa semakin 

diperkaya. Hasil penelitian ini bisa memperkuat teori-teori pendidikaan toleransi 

yang sudah berkembang atau bisa saja memberikan penjelasan alternatif terhadap 

pendidikan toleransi.  
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Manfaat kedua adalah manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan 

implikasi praktis pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada pembentukan 

sikap toleran. Selain itu, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi 

terhadap proses pembelajaran yang sudah dijalankan selama ini. Selain itu 

penelitian ini juga bisa memberikan masukan terkait rancangan terhadap kondisi 

sosial sekolah sehingga iklim toleransi bisa benar-benar tumbuh.  

Di samping manfaat di atas, penelitian ini dapat membantu sekolah untuk 

memetakan secara objektif kondisi relasi antarsiswa yang berbeda agama di 

sekolah tersebut dan juga kondisi orientasi religius. Pemetaan yang tepat akan 

membantu sekolah dalam menentukan langkah yang tepat untuk mempertahankan 

kondisi yang baik atau juga memperbaiki kondisi yang belum baik. 

 

1. 7. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, identifikasi masalah, fokus peneliti 

dalam melakukan penelitan ini, perumusan masalah, tujuan penelitian ini, manfaat 

penelitian ini serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORETIS 

Bab ini akan berisikan tentang deskripsi teoretik tentang variabel atau 

konstruk yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dipaparkan juga 

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini. 

Kerangka berpikir juga merupakan bagian dari bab ini. Bab ini akan ditutup 

dengan perumusan hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini.  



11 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan rancangan tempat, waktu, subjek penelitian, prosedur 

penelitian yang akan ditempuh, teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, 

teknik analisis data serta hipotesis statistik.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi data, uji inferensial serta pembahasannya.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, serta saran untuk penelitian lebih 

jauh. 

DAFTAR REFERENSI 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




