
 
 

16 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa agama besar dunia tumbuh di Negara Indonesia yaitu 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Disamping agama 

besar tersebut, tumbuh dan berkembang berbagai aliran dan kepercayaan 

lokal di sejumlah tempat yang tidak kalah banyak. Kemajemukan atau 

keanekaragaman agama yang tumbuh di Negara Indonesia pada satu sisi 

menjadi modal kekayaan budaya sekaligus memberikan keuntungan 

karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk proses konsolidasi 

demokrasi. Pada sisi lain, apabila tidak disikapi secara baik maka 

keanekaragaman agama dapat berpotensi memicu konflik antar umat 

beragama yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam konteks keanekaragaman agama di Negara Indonesia 

tersebut, maka toleransi antar umat beragama untuk hidup berdampingan 

secara damai perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen 

pemerintah maupun masyarakat (Pamilih, 2014). 

Salah satu contohnya yang akhir-akhir ini dibahas di media massa 

TribunNews.com (dikutip dari http://www.m.tribunnews.com, 2016) tentang 

kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang oknum 

General Manager (GM) Hotel Asean Internasional di Medan. Pada kasus 

http://www.m.tribunnews.com/�
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tersebut, menurut penuturan seorang saksi, bentuk intoleransi yang 

dilakukan oleh GM tersebut kepada para karyawan di Hotel Asean adalah 

melarang karyawan muslim untuk melaksanakan ibadah. Adanya 

permasalahan ini akhirnya menimbulkan bentrokan dan muncul 

demonstrasi internal dalam perusahaan dan akhirnya oknum GM tersebut 

dilaporkan ke kepolisian untuk diusut lebih lanjut. 

 Kasus intoleransi lainnya seperti di Jawa Tengah juga tidak kalah 

mencuatnya (dikutip dari m.tempo.com/read/news/2015/12/27/058730944/ 

jawa-tengah-marak-intoleransi-beragama) bahwa menurut hasil penelitian 

Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) menilai Provinsi Jawa Tengah 

termasuk kategori daerah marak intoleransi terhadap kebebasan 

beragama dan berpendapat. Hal ini dibuktikan dengan 14 kasus 

pelanggaran tindakan intoleransi selama 2015. Persoalan intoleransi yang 

muncul berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, 

pendirian rumah ibadah, dan konflik horizontal di kalangan masyarakat 

dengan penolakan terhadap aliran keagamaan. Adapun beberapa 

contohnya penolakan pembangunan gereja di Pemalang, percobaan 

pembakaran Gereja Kristen Jawa di Purworejo, pelarangan pembicara 

dari Ahmadiyah oleh Jamaah Anshorus Syariah dan sebagainya. 

Meskipun faktor sosial dan ekonomi turut berperan dalam munculnya 

gerakan-gerakan radikal ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemahaman agama serta rendahnya toleransi beragama di antara mereka 

tergolong rendah. 
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Madjid (1999) menyatakan semestinya tokoh-tokoh agama berdiri 

paling depan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi 

manusia karena mereka paling sadar akan hakikat kemanusiaan dan 

paling siap menerima perbedaan. Sayangnya, kadang kala tokoh dan 

lembaganya terperangkap pada kecenderungan sikap eksklusif sehingga 

akhirnya mereka bukannya sebagai problem solver melainkan sebagai 

problem maker. 

Kasus serupa juga terjadi di Desa Ringinpitu Kecamatan 

Tanggungharjo Grobogan Jawa Tengah, dimana berdasarkan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 23 Februari 2016 dengan 

salah seorang tokoh agama yang kebetulan juga sebagai perangkat desa 

di Desa Ringinpitu, mengatakan bahwa ketegangan antar umat beragama 

muncul ketika dua kelompok agama yang berbeda membenturkan 

kepercayaannya secara langsung , tokoh agama tersebut menuturkan: 

“Pas waktune enek pertunjukkan layar tancep awake yo anteng-
anteng wae. Uwong kui hiburane wong ndeso kok. Tapi kok dadi rusak 
gara-garane nyetel Film Kristen ngono kae. Yo ben dirasakke dhewe, di 
gembesi wae mobile, ben ora balik mrene maneh !”.(Saat ada 
pertunjukkan layar tancap, awalnya tenang tidak terjadi kegaduhan. 
Namun saat di putarkan Film Kristen justru mereka berontak dan mulai 
membuat kerusuhan dengan mengkempeskan ban mobil. Biar tahu rasa!) 

 
Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang imam mushola di 

Ringinpitu sebagaimana wawancara lanjutan yang dilakukan pada 23 

Februari 2016, dirinya mengatakan “masyarakat Ringinpitu itu tidak 

mengerti detil ajaran agama, tapi jika dikaitkan dengan keyakinannya, 

maka mereka akan sangat fanatik”. Hal tersebut dapat terlihat dari 
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peristiwa yang mengarah pada keretakan antar agama dimana ketika 

suatu senja sekitar pukul 18.00 WIB masyarakat muslim sedang 

melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ada salah satu 

mushola yang bersandingan dengan warga kristen, dalam waktu yang 

bersamaan itu warga kristen juga melakukan ibadahnya sendiri yang 

bertempat persis di seberang jalan mushola. Karena begitu dekatnya dua 

tempat tersebut, suara nyanyian yang dilakukan warga kristen dalam 

beribadah terdengar sampai mushola tempat sholat berjamaah. Merasa 

terganggu dalam ibadahnya, setelah sholat jamaah selesai, Imam 

mushola tersebut seketika mengumpulkan warga lain untuk mengadakan 

sholawatan (puji-pujian dengan diiringi musik rebana). Hal tersebut 

dilakukan untuk membalas warga kristen yang menurut Imam mushola 

tidak menghargai waktu beribadah warga muslim.  

Berdasarkan beberapa kasus yang ada di desa Ringinpitu 

Kecamatan Tanggungharjo Grobogan Jawa Tengah tersebut maka 

peneliti tertarik untuk mengangkat ke permukaan untuk diteliti lebih lanjut 

tentang toleransi antar umat beragama di desa itu. Dalam masyarakat 

plural, perbedaan dalam hal doktrin keagamaan berpotensi menimbulkan 

konflik. Untuk itu agar konflik – konflik tersebut tidak berkembang lebih 

luas maka umat beragama yang berada dalam suatu masyarakat harus 

memiliki sikap yang toleran antar umat beragama lainnya dengan 

membolehkan, membiarkan dan menghargai doktrin dan ajaran agama  

yang  berlainan dengan agamanya atau pahamnya sendiri. Kata toleransi 
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sendiri menurut Poerwodarminta (2006) berasal dari bahasa Inggris 

tolerance atau tolerantia dalam bahasa Latin yang berarti toleransi dengan 

kelapangan dada (dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang 

berpendapat atau berpendirian lain, tak mengganggu kebebasan berfikir 

dan berkeyakinan lain).  

Menurut Setiawan (2012), dalam artikelnya yang berjudul 

“Interaksi Sosial antar Etnis di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang dalam 

Perspektif Multikultural”, bahwa pada masyarakat yang multikultural 

dibutuhkan toleransi yang tinggi agar terjalin interaksi sosial yang 

harmonis. Toleransi yang tinggi ini ditunjukkan dengan terkonsepsikannya 

sikap saling memahami dan menjaga satu wilayah dengan baik, serta 

adanya keterlibatan semua pihak dalam berbagai kegiatan yang 

berlangsung turun menurun. Selain itu, sikap memegang teguh budaya 

juga berperan penting terhadap kerukunan antar umat beragama. Adanya 

sikap bertoleransi terhadap agama lain sangat   diharapkan akan menjadi 

tameng yang kokoh untuk menjaga ke-Bhineka Tunggal Ika-an 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya dapat mengurangi 

atau bahkan menghilangkan kesenjangan yang ada. Apabila masyarakat 

hanya memegang perbedaan yang dimiliki dalam sebuah interaksi 

sosialnya antar organisasi sosial keagamaan, maka yang terjadi adalah 

intoleransi yang ditunjukkan oleh mereka. 

Di desa Ringinpitu Kecamatan Tanggungharjo Grobogan Jawa 

Tengahjuga ada bentuk-bentuk toleransi yang dilakukan oleh semua 
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warganya tanpa membeda-bedakan agama maupun suku selain kasus 

intoleransi yang terjadi seperti di atas, seperti : “nyaderan” yaitu ritual yang 

dilakukan untuk tolak balak dan dilakukan saat mendekati  bulan puasa 

yang diiukuti oleh umat muslim maupun non muslim, acara “jornal” yaitu 

bentuk kerjasama masyarakat dalam hal tertentu (seperti : gotong royong) 

membangun jembatan yang rusak. 

 Menurut hasil penelitian Hughes (2013), selama 40 tahun 

terakhir, peningkatan jumlah orang di seluruh dunia telah menggambarkan 

diri mereka sebagai "spiritual" bukan sebagai "agama". Seperti beberapa 

bentuk spiritualitas tidak melibatkan penerimaan doktrin-doktrin tertentu 

sebagai kebenaran, mungkin diharapkan bahwa spiritual mungkin akan 

lebih toleran terhadap berbagai perspektif agama dari pada yang 

berkomitmen untuk agama tertentu. Analisis data dari 40 negara di 

seluruh dunia dalam Program Survey Sosial Internasional 2008 

menunjukkan bahwa orang-orang yang menggambarkan diri mereka 

sebagai spiritual lebih toleran dibandingkan mereka yang menggambarkan 

diri mereka sebagai agama, atau sebaliknya mereka yang mengatakan 

tidak spiritual atau agama yang lebih toleran, hal ini bervariasi dari satu 

negara ke negara lain. Data menunjukkan bahwa spiritualitas kadang-

kadang dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan, kadang-kadang 

tidak. Di sejumlah negara di mana spiritualitas tidak banyak berhubungan 

dengan kepercayaan kepada Tuhan, spiritualitas dikaitkan dengan 

toleransi beragama yang lebih besar. Namun, di beberapa negara di mana 
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spiritualitas dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan, orang-orang 

yang menggambarkan diri mereka sebagai tidak religius atau spiritual 

yang paling toleran. Data ini menunjukkan sifat bervariasi antara 

"spiritualitas" dan "agama" dan menunjukkanbahwa tingkat toleransi 

sebagian tergantung pada konteks di mana ekspresi agama dan 

spiritualitas telah dikembangkan. 

Ada banyak faktor yang menentukan terhadap timbulnya rasa 

toleransi beragama antar umat, seperti yang dikemukakan Bahari (2010) 

dalam penelitiannya tentang “Toleransi beragama Mahasiswa”  

menyimpulkan bahwa kepribadian, keterlibatan organisasi,hasil belajar 

dan lingkungan pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap 

toleransi beragama. Namun dari semua faktor tersebut, faktor yang paling 

menentukan menurut penelitian Ghufron (2016) adalah kecerdasan emosi 

yang dimiliki terutama dalam menghadapi kehidupan majemuk seperti 

yang ada di desa Ringinpitu ini. Adanya kemampuan mengendalikan diri 

dan kesadaran diri akan emosi yang dimiliki sangat menentukan 

kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan majemuk. 

Untuk dapat mewujudkan toleransi beragama yang baik selain dibutuhkan 

cerdas secara emosi juga dibutuhkan pemahaman yang benar akan 

konsep diri yang dimiliki karena setiap orang harus menghormati 

perbedaan sebagaimana juga harus secara kritis mengkoreksi 

pemahaman sendiri dan orang lain maka proses pemahaman yang lebih 

baik akan muncul bila seseorang memiliki konsep diri yang positif. Bidney 
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(Burns, 1993) mengatakan bahwa konsep diri merupakan kemampuan 

untuk bersikap objektif terhadap dirinya sendiri, berfikir apa adanya 

tentang dirinya serta apa yang ingin dilakukan dan hendak menjadi apa.  

Adanya bentuk toleransi dan intoleransi di Desa Ringinpitu 

tersebut kemungkinan disebabkan oleh konsep diri dan kecerdasan 

emosional yang mereka miliki. Menurut Cooper dan Sawaf (2002), individu 

yang memiliki kecerdasan emosi dapat mengakui dan menghargai 

perasaan diri dan orang lain, mampu memberi tanggapan yang tepat 

terhadap permasalahan yang timbul. Saptoto (2010) dalam penelitiannya 

juga menyatakan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang 

tinggi maka pada saat dirinya menghadapi stress atau konflik maka 

individu tersebut akan segera mengenali perubahan emosi yang 

dirasakan, mampu menggali emosi tersebut secara objektif sehingga tidak 

larut ke dalam  emosi itu. Kecerdasan emosi ini terlihat dalam bentuk 

seperti bagaimana seseorang mampu untuk memberi kesan yang baik 

tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, 

berusaha menyetarakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan 

perasaan dan mempu mengungkapkan reaksi emosi sesuai waktu dan 

kondisi yang ada sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin 

dengan lancar dan efektif. 

Menurut hasil penelitian Tamimi dan Khawaldeh (2016) 

menunjukkan bahwa ada korelasi antara kecerdasan emosi, ketrampilan 

sosial dan perilaku beragama. Kecerdasan emosi memerankan peranan 
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yang sangat penting bagi individu dalam mengembangkan ketrampilan 

sosial  terutama dalam situasi sosial  seperti di pekerjaan, sekolah 

maupun masyarakat. Bar-On (2000) menambahkan bahwa 

kecenderungan seseorang dapat sukses dan terlihat dari kecerdasan 

emosi yang dimiliki. Samawi (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan 

bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kebahagiaan, kecerdasan 

emosi serta religiusitas. 

Fagan dalam The Impact of Religious Practice  on Social Stability 

yang dikutip oleh Granacher (2002) juga mengatakan bahwa praktek 

religius dan prinsip moralnya mempunyai banyak manfaat dalam 

membangun kecerdasan emosi. Hal ini karena kepercayaan agama dan 

prakteknya menambah kokoh terbentuknya moral dan suara 

pertimbangan moral, selain itu membantu kesehatan mental lepas dari 

depresi dan menghargai diri sendiri. Pengembangan moral dalam praktek 

agama membantu dalam mengenal dan mengatur emosi.Pengenalan 

emosi dan mampu mengatur emosi dengan baik merupakan salah satu 

bentuk dari kecerdasan emosi. Hasil penelitian Fagan juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sadri dan Janani (2005) yang menunjukkan 

bahwa kecerdasan emosi mempunyai korelasi positif dengan regulasi diri 

yang berarti kecerdasan emosi mempunyai peran positif dalam 

pengelolaan diri, seperti menunjukkan sikap asertif yaitu sikap tegas 

dalam mengemukakan pendapat tanpa harus melukai perasaan lawan 

bicara. Orang asertif tahu betul kapan harus bicara, mengemukakan suatu 
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pendapat dan bagaimana cara yang tepat untuk memberikan sebuah 

solusi tanpa menggurui dan yang pasti individu yang memiliki sikap asertif 

sebelum bicara akan memikirkannya terlebih dahulu tanpa asal bicara. 

Selain faktor kecerdasan emosi, faktor konsep diri juga 

memungkinkan dapat memengaruhi toleransi beragama seseorang. 

Mulyasa (2000) mendefenisikan bahwa konsep diri sebagai pandangan 

individu mengenai siapa dirinya dan itu bisa diperoleh lewat informasi 

yang diberikan orang lain pada diri individu tersebut. Hurlock (1996) 

menambahkan konsep diri adalah penilaian diri seseorang tentang diri 

sendiri  yang bersifat fisik, psikis, sosial, emosional, aspirasi dan prestasi. 

Menurut Surakmat (2003), konsep diri itu membawa pengaruh pada 

tingkah laku manusia, berfungsi sebagai guidling  principles terutama 

dalam bentuk penyesuaian diri. Individu yang mempunyai konsep diri 

positif diduga lebih mampu melakukan penyesuaian diri dibandingkan 

dengan yang mempunyai konsep diri negatif,  dengan kata lain semakin 

positif atau tinggi konsep diri seseorang, semakin baik penyesuaian 

dirinya. Adapun bentuk penyesuaian diri  yang dimaksud disini ditunjukkan 

melalui sikap bertoleransi individu terhadap umat beragama  lainnya. 

Konsep diri yang positif menurut Mutammimah (2014) ditunjukkan dengan 

individu menerima apa adanya fisik yang dimiliki, cenderung 

memunculkan harga diri yang positif serta mau menerima orang lain apa 

adanya. Berdasarkan pada pemikiran inilah maka peneliti tertarik untuk 
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mengadakan penelitian tentang Toleransi Beragama ditinjau dari Konsep 

Diri dan Kecerdasan Emosional. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan 

tentang adakah hubungan antara konsep diri dan kecerdasan emosi 

terhadap toleransi beragama. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara 

teoritis dan praktis, yaitu : 

1. Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu psikologi sosial 

pada elemen kehidupan keagamaan tentang  sikap bertoleransi  antar 

umat beragama ditinjau dari konsep diri dan kecerdasan emosi. 

2. Praktis 

a) Bagi Masyarakat  

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap para pemuka agama 

dalam mendidik umatnya dan membantu mereka mengambil sikap 

toleransi terhadap suatu perbedaan yang ditemukan dalam 

kehidupan beragama. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang 

tertarik meneliti tentang permasalahan toleransi beragama yang 

dipengaruhi oleh konsep diri dan kecerdasan emosi. 




