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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai 

budaya, etnis, bahasa, dan agama.Di negara ini memiliki berbagai macam 

agama atau keyakinan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan 

Konghucu. Selain itu, kemudian dari enam agama yang diakui oleh 

pemerintah, berkembang pula berbagai aliran atau kepercayaan yang lain. 

Pada tahun 2010 telah dilakukan survey penduduk di Indonesia, bahwa 

jumlah agama Islam 207.176.162 (87,18%), Kristen 16.528.513 (6,96), 

Katolik 6.907.873 (2,91), Hindu 4.012.116 (1,69), Buddha 1.703.254 

(0,72), Kong Hu Cu 117.091 (0,05), lainnya 299.617 (0,13), tidak terjawab 

139.582 (0,06), tidak ditanyakan 757.118 (0,32), total 237.641.326(Sensus 

Penduduk 2010,  Indonesia: Badan Pusat Statistik).  

Kemajemukan agama adalah modal kekayaan keberagaman budaya 

sehingga menguntungkan bangsa untuk menjadi sumber inspirasi bagi 

bangsa lain.Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini berpotensi untuk 

memunculkan konflik antar umat beragama salah satu isu yang sangat 

sensitif menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan yaitu mengenai 

keberagaman agama.Berbagai macam fenomena yang terjadi berhubungan 

dengan intoleransi kehidupan beragama, karena seseorang memiliki 

keyakinan tertentu dan mendominasi sehingga menimbulkan sikap tidak 

toleran (Goleman, 2016). 
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Kasus intoleransi seperti di Jawa Tengah (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.  

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 
antenganteng wae. Uwong kui hiburane wong ndeso 
kok. Tapi kok dadi rusak gara-garane nyetel Film 
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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 19 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. 

Kasus serupa juga dialami oleh pemimpin salah satu golongan di 

Indonesia yaitu Habib Rizieq dilaporkan oleh Pusat Perhimpunan 

Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Rumah Pelita, dan Student Peace 
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Institute terkait ceramah Rizieq yang dianggap menghina ajaran nasrani 

(Tribun-Medan, 9 Mei-2017).  

Dari beberapa kasus intoleransi yang terjadi saat ini, kerukunan umat 

beragama di masyarakat, peneliti mewawancarai beberapa aktivis di 

Fakultas Psikologi Unika untuk mengetahui seberapa besar nilai toleransi 

yang mahasiswa miliki dan seberapa besar pengaruh kasus intoleransi saat 

ini.Peneliti membuktikan bahwa beberapa dari mahasiswa memiliki nilai 

toleransi yang tinggi, hal ini berarti intoleransi yang terjadi tidak mengubah 

pola pikir seseorang untuk tidak bertoleransi. 

A adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ormawa di 

Fakultas Psikologi Unika, mahasiswa tersebut berpendapat mengenai 

toleransi yang terjadi di lingkungannya saat ini: 

“Di setiap lingkungan pasti ada yang punya toleransi agama tinggi 
ada juga yang rendah, demikian di lingkungan sekitar saya, ada yang 
tinggi ada juga yang rendah.Namun menurut saya di kampus 
toleransi beragamanya cukup tinggi.Saya cenderung menghargai 
kepercayaan masing-masing karena mereka juga ingin dihargai, jadi 
tidak ada masalah terkait kepercayaan di lingkungan saya.Saling 
menghormati saja dengan membiarkan semua orang melakukan 
aktivitas kepercayaan masing-masing.” 
 

W adalah seorang mahasiswi aktif di ormawa Fakultas Psikologi 

Unika, mahasiswa tersebut berpendapat mengenai kondisi intoleransi yang 

terjadi saat ini bahkan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya 

mengenai kasus-kasus yang sedang terjadi bahwa : 

“Di psikologi tidak pernah mengungkit ketegangan intoleransi yang 
sedang terjadi kami tetap berteman seperti biasa, seakantidak ada 
masalah intoleransi.Kami saling menghargai misalnya dengan 
mempersilahkan mereka berdoa bahkan terkadang mengingatkan 
bahwa sudah waktunya untuk berdoa, dan mempersilahkan untuk 
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mereka yang beragama apapun untuk memimpin berdoa ketika 
dalam acara di kampus.” 
 

Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber masalah bagi 

mahasiswa, dimana mahasiswa Unika tidak saling mengingatkan dalam hal 

ibadah tiap Jumat tetapi saling mem-bully. Seperti terlihat pada kutipan 

wawancara berikut ini: 

B: “Udah jam 12 kamu tidak Jumatan?”  
G: “Lha kamu ada Kapel di kampus kok ga sembahyang juga?” 
 
Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Aktivitas dikampus 

setiap hari Jumat diberlakukan jam istrahat dari jam 12.00-13.00 bagi setiap 

karyawan dan mahasiswa beribadah. Dalam bergaul mahasiswa tidak 

pandang bulu dengan siapa mahasiswa berkawan, bahkan dalam memimpin 

suatu organisasi mahasiswa saling menghormati pemimpinnya entah 

darimana asalnya atau agamanya, karena yang terpenting adalah mahasiswa 

tersebut memiliki kualitas dalam memimpin anggota yang bertanggung 

jawab dan bijak dalam menyikapi segala hal. Selain itu mahasiswa yang 

lain juga saling menghormati satu sama lain ketika masing-masing agama 

saling merayakan hari raya, saling mengucapkan selamat dan bersalaman 

untuk mempererat tali silahturahmi yang telah lama terjalin.  

Jadi kesimpulannya adalah mahasiswa di Unika Soegijapranata pada 

dasarnya mahasiswa memiliki nilai toleransi yang tinggi, tetapi masih ada 

beberapa masalah,hal ini berarti intoleransi yang terjadi tidak mengubah 

pola pikir seseorang untuk tidak bertoleransi. Hal tersebut menjadi motivasi 

supaya mahasiswa tetap saling menghormati satu sama lain dan 

membiarkan masing-masing melakukan aktivitas kepercayaannya. Sikap 
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toleransi juga ditunjukan mahasiswa dalam hal saling mengingatkan dalam 

beribadah, serta tolong menolong antar sesama dalam lingkungannya. 

Sikap toleransi menegaskan adanya sikap keterbukaan satu sama 

lain, mencairkan sejumlah unsur yang dominan, seperti membuka batasan 

antar etnis, suku, dan sekaligus agama. Dalam kasus yang terjadi 

dikalangan mahasiswa psikologi, mereka memiliki peran penting dalam 

kehidupan berbangsa, tentunya mahasiswa sebagai kaum intelektual 

merupakan agen perubahan dituntut supaya generasi muda di bangsa ini 

bisa menjadi contoh serta kontrol dalam bermasyarakat dimanapun mereka 

berada. 

Dalam buku Islam Kosmopolitan (Ghufron, 2016, h. 210) nilai-nilai 

Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, Abdurrahman Wahid 

menegaskan bahwa toleransi berhubungan erat dengan kehidupan manusia. 

Toleransi agama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah 

keyakinan manusia terhadap Tuhannya, dengan demikian seseorang 

mendapat kebebasan mengenai keyakinannya tersebut dan diberi 

penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianutnya (Cassanova, 

dalam Casram, 2016, h. 188). 

Pengertian lainnya mengenai toleransi yaitu merupakan sikap saling 

menghormati, saling menerima, saling menghargai ditengah keragaman 

budaya, kebebasan berekspresi dan mengenali karakter manusia (Walzer, 

dalam Casram, 2016, h. 188). Jika masing-masing kelompok tidak toleran 

terhadap kelompok lain maka akan menimbulkan masalah sosial. Jadi 

toleransi beragama merupakan sikap seseorang untuk saling menghormati 

antar sesama dimanapun mereka berada, saling menghargai setiap pendapat 
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serta memberikan kesempatan untuk setiap orang bertanggung jawab untuk 

menentukan pilihannya. 

Menurut pendapat lain, toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi 

dalam interaksi sosial, yang berarti bahwa seseorang hidup tidak hanya 

dalam kelompoknya saja melainkan juga hidup dalam kelompok lain yang 

berbeda agama (Kinloch, dalam Casram, 2016, h. 188). 

Toleransi beragama adalahsebuah sikap sabar terhadap umat 

beragama lain yang hanya dilakukan oleh orang yang dewasa dan tahu 

benar tujuan toleransi.Toleransi sendiri dilakukan di dalam masyarakat 

yang majemuk. Pada dasarnya setiap orang diajarkan untuk tidak terjebak 

kepada paham keagamaan dan kebangsaan atas dasar kesusilaan saja. 

Terutama dalam praktik kehidupan bersosialisasi dilingkungan mahasiswa 

yang rentan konflik, serta dituntut untuk bisa bersikap saling menghargai 

dan menerima sesama dengan apa adanya. 

Ciri-ciri seseorang memiliki toleransi beragama yaitu memberi 

kebebasan dan kemerdekaan terhadap orang lain akan agamanya, mengakui 

hak yang dimiliki setiap orang, menghormati pendapat serta keputusan yang 

diambil orang lain yakni keyakinan masing-masing individu (Al-Qardhawi, 

dalam Ghufron, 2016, h. 144).Konsep lain dari toleransi beragama 

mencangkup lima hal yakni menerima perbedaan untuk hidup damai, 

menjadikan keseragaman menjadi perbedaan, menerima bahwa orang lain 

memiliki hak, mengekspresikan keterbukaan terhadap orang lain, ingin 

tahu, menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari yang lain, dukungan 

yang penuh terhadap perbedaan dan menekan aspek otonomi. (Walzer, 

dalam Saprillah, 2014, h. 272) 
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Mengembangkan sikap toleransi dalam diri seseorang itu adalah hal 

yang penting sebab dalam masyarakat yang multikultural pemeluk agama 

memiliki peran yang dominan. Hal ini akan mengganggu serta dapat 

membantu memahami keberadaan satu agama dengan umatnya. Dalam 

masyarakat yang multikultural inilah terdapat dua kelompok masyarakat 

beragama yaitu educated people yaitu orang yang memahami agama secara 

rasional, sehingga mereka dapat bertoleransi antar umat beragama, dan 

ordinary people yaitu seseorang yang memahami ajaran agama dengan 

simbolik tanpa menggunakan analisis rasional, sehingga seseorang tersebut 

susah untuk bertoleransi antar umat beragama (Parekh, dalam Casram, 

2016, h.190). 

Dalam hal ini sikap toleransi berkaitan erat dengan kegagalan 

penguasaan diri, sehingga seseorang memerlukan adanya kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional pada era globalisasi ini sangat 

dibutuhkan, karena kemampuan emosional akan membimbing keputusan-

keputusan seseorang sewaktu-waktu, keberhasilan seseorang di tentukan 

oleh kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional, tidak hanya oleh IQ 

melainkan kecerdasan emosionalonal memiliki peran penting. Dari 

beberapa faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, kognitif hanya 

menyumbang kira-kira 20 persen, maka yang 80 persen diisi oleh 

kemampuan yang lain termasuk kecerdasan emosional (Goleman, 2016, h. 

38). Kemampuan untuk mengontrol dan mengatur impuls, emosi, hasrat, 

performance dan perilaku lainnya adalah salah satu aspek yang penting, 

untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup ( Bratelavisky dan 

Baumemister, dalam Ghufron 2016, h: 141). 
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Kecerdasan emosional perlu bagi setiap orang dalam berinteraksi 

untuk digunakan dalam keadaan apapun bahkan disaat masalah dalam 

kelompok terjadi karena dibutuhkan sikap yang tegas dalam mengambil 

keputusan.Emosi merupakan suatu perasaan dan pikiran khas yang dimiliki 

seseorang, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak (Goleman, 2016, h. 409). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional  

memberikan konstribusi terhadap proses hidup seseorang dengan 

lingkungannya. Hasil penelitianyang lain mengenai hubungan 

kecerdasanemosional dan Pengasuhan Islami dengan agresifitas remaja, 

menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional 

seseorang, maka semakin rendah pula tingkat agresif remaja (Djuwarijah 

dalam Prayitno, 2007, h. 6). 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif kecerdasan emosional terhadap toleransi beragama pada 

mahasiswa.Semakin tinggi skor kecerdasan emosional yang diperoleh 

mahasiswasemakin tinggi pula toleransi beragama yang dimiliki 

mahasiswa.Hasil penelitian ini memberikan penjelasan dan penegasan 

tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan, khususnya 

dalam kehidupan yang majemuk seperti perbedaan suku, bahasa, etnis dan 

agama dalam rangka meningkatkan toleransi atas perbedaan (Ghufron, 

2016, h.151).Seperti halnya kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang 

pada dasarnya adalah kontrol bagi individu ketika berada dalam 

lingkungannya. Hasil penelitian yang menggunakan teori Goleman serta 

menggunakan teori yang sama tetapi menggunakan subjek yang berbeda 
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dengan alasan teori Goleman sesuai dengan subjek pada penelitian ini. 

Selain itu teori Goleman yang terdiri dari lima wilayah pokok untuk 

variabel kecerdasan emosional digunakan karena lebih lengkap daripada 

teori lainnya dan alasan digunakannya teori yang sama karena dalam teori 

Goleman terdapat wilayah yang menyatakan bahwa seseorang dapat 

mengelola emosionalnya yang berarti setiap orang pasti dapat mengatur 

hubungan emosionalnya dengan orang lain dan dapat menjaga toleransi 

terhadap sesama. Selain itu terdapat dalam wilayah yang dijelaskan pada 

teori tersebut yaitu seseorang bisa membina hubungannya dengan orang 

lain, dapat dijelaskan bahwa seseorang dengan yang lain masing-masing 

bisa hidup berdampingan dan bertoleransi. Maka dari itu, ingin diteliti 

ulang dengan teori yang sama tetapi subjek berbeda, apakah hasilnya akan 

sama atau berbeda, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai sumbangan 

empiris pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 

Dari pendapat Gufron (2016, hal. 151) tersebut maka dapat 

dijelaskan dengan adanyakecerdasan emosional dalam kehidupan, 

khususnya dalam kehidupan yang majemuk seperti perbedaan suku, bahasa, 

etnis dan agama, apabila manusia memiliki kecerdasan emosional dalam 

mengontrol konflik, maka akan dapat  meningkatkan toleransi atas 

perbedaan dalam kehidupan beragama. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya seseorang memiliki rasa toleransi, karena dari setiap perbedaan 

menuntut seluruh umatnya hidup berdampingan dan menjalin komunikasi 

yang harmonis. Dengan banyaknya intoleransi yang terjadi saat ini di 

Indonesia, banyak dalamkelompok tertentu menghalalkan cara untuk saling 
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menjatuhkan antar umat beragama, namun disisi lain kebhinekaan yang 

menjadi tolok ukur bangsa untuk hidup rukun dan damai demi tercapainya 

toleransi beragama.  

Dalam kehidupan beragama pada mahasiswa, seperti yang telah 

dilakukan peneliti dalam survei, setiap mahasiswa memiliki nilai toleransi 

yang tinggi yakni sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan 

agamanya, saling mengingatkan ketika beribadah, saling mengucapkan 

selamat hari raya pada masing-masing agama, setiap mahasiswa 

menghargai perbedaan pendapat dengan musyawarah yang baik dalam 

berorganisasi, serta pemimpin pada organisasi mahasiswa, juga diberi 

kesempatan untuk siapa sajadapat menjadi pemimpin organisasi dalam 

fakultasnya. 

Dalam hal ini jarang intoleransi terjadi pada lingkungan kampus 

Unika, karena mahasiswa mengedepankan toleransi beragama yang secara 

sadar memiliki peranan penting dalam hidup bersosialisasi baik di 

lingkungan keluarga, masyarakat bahkan kelompok beragama 

sekalipun.Dalam hidup bertoleransi tentunya setiap individu harus memiliki 

kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional berperan penting 

dalam kehidupan sehari hari.Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah 

untuk membuktikan apakah terdapat Pengaruh antara kecerdasan emosional 

dengan toleransi beragama. Oleh karena itu maka penulis ingin melakukan 

 penelitiantentang “Bagaimana Hubunganantara Kecerdasan emosional 

dengan Toleransi Beragama Pada Mahasiswa?” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara 

menyeluruh hubungan antara kecerdasan emosional dengan toleransi 

beragama pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat 

memberikan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasilpenelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

memperluas wawasan ilmiah dalam bidang Psikologi khususnya 

Psikologi Sosial dan Agama terutama yang berkaitan dengan 

Toleransi beragama dengan kecerdasan emosional baik pada 

mahasiswa maupun dalam masyarakat umum. 

2. Manfaat Praktis: 

Dapat memberikan rujukan untuk memperbaiki toleransi beragama 

dalam hubungannya dengankecerdasan emosional. 


