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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Livia Adhitya Bulotio 

NIM   : 15.2.3.101 

Fakultas   : Tarbiyah dan Ilmu keguruan 

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi  : Keberagamaan dan Toleransi Pengurus Rohis di SMA               

  Negeri 2 Manado 

 

Skripsi ini membahas tentang “Keberagamaan dan Toleransi Pengurus 

Rohis di SMA Negeri 2 Manado”. Alasan penulis mengangkat judul ini karena 

ingin mengetahui bagaimana Keberagamaan dan Toleransi Penguurus Rohis di 

SMA Negeri 2 Manado. 

Dalam penelitian ini ada tiga permasalahan yang diangkat: (1) Bagaimana 

keberagamaan di Rohis? (2) Bagaimana konsep dan praktek toleransi di kalangan 

Rohis? dan (3) Bagaimana mereka menjaga keserasian antara keteguhan 

menjalankan ajaran agama Islam dan toleransi?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara yang diperkuat dengan observasi dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagamaan pengurus Rohis di 

SMA Negeri 2 Manado masih bersifat ritualistik individual dimana mereka dalam 

keberagamaan lebih fokus kepada ritual-ritual ibadah seperti sholat, tazkir, dan 

zikir. Dalam berinteraksi siswa muslim dan siswa non muslim tidak pernah 

terlibat konflik karena agama, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. 

Secara umum siswa yang diwawancarai tidak menunjukkan secara pasti apakah 

memiliki sikap keteguhan beragama yang tinggi atau tidak, namun dalam 

keberagamaan mereka yang cenderung ritualistik individual tidak menghalangi 

mereka untuk memiliki keterampilan dalam praktek toleransi yang mereka jalani. 

Secara umum sikap keberagamaan mereka lebih ekslusif, namun mereka tetap 

terbuka dengan agama lain atau dalam bergaul mereka saling menghargai 

perbedaan yang ada. Karena itu, kerukunan antara siswa muslim dan siswa non 

muslim dapat tercipta. 

Kata Kunci: Keberagamaan, Toleransi dan pengurus Rohis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional tidak terpisahkan 

dari ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara 

substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.
1
 Pendidikan 

Islam perlu di ajarkan kepada siswa untuk membentuk akhlak yang baik. 

Di dalam Al-Qur‟an sebagai sumber ajaran Islam dapat ditemukan kata-

kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, 

Al-Alaq : 5 

             

Terjemahan: 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Sejak datang di Indonesia Islam telah menggunakan dakwah dan 

pendidikan sebagai sarana untuk mensosialisasikannya ke tengah-tengah 

masyarakat. Dalam proses sosialisasi Islam melalui pendidikan tersebut, selain 

dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga dilakukan oleh pemerintah, atau 

sekurang-kurangnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pendidikan yang 

mendapatkan bantuan dari pemerintah ini pada akhirnya terjadi proses saling 

                                                           
1
 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 8 
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mempengaruhi.
2
 Dalam pendidikan Islam, masyarakat dan pemerintah saling 

bekerja sama untuk mengembangkan kemajuan pendidikan bagi peserta didik. 

Hal yang terpenting yang harus menjadi fokus perhatian adalah adanya 

kebijakan pendidikan yang mampu menjadi solusi peningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia, bukan justru sebaliknya kebajikan-kebajikan yang 

dikeluarkan pemerintah tidak memiliki daya guna atau justru memperumit 

upaya peningkatakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang perlu 

dikedepankan adalah kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah yang 

berupaya memfokuskan pembangunan pendidikan yang mengarah pada 

pemerataan akses untuk memperoleh layanan pendidikan. 

Kebijakan merupakan hal penting dan bagian integrasi dari upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian pemaknaan 

kebijakan harus jelas terlebih dahulu. Pemaknaan kebijakan publik dapat 

ditinjau dari dua aspek yaitu kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan 

pemerintah. Sehingga apabila mengikuti pandangan ini semua tindakan-

tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Sedangkan 

sudut pandang yang kedua, kebijakan publik dimaknai sebagai keputusan-

keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan memiliki 

akibat.
3
 Undang-undang  no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas). Visi pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah 

                                                           
2
 H. Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h. 7 
3
 Hendyat Soetopo, Sila-sila lain Kebijakan Profesionalisme Guru Optik Hukum 

Implementasi dan Rekonsepsi, (Malang: UB Press, 2013), h. 183-184 
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terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar 

berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. 

Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa reformasi pendidikan 

menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain: 

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; dan 

(2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan.
4
 

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan dapat dilihat bahwa pemerintah 

berusaha untuk memajukan generasi penerus bangsa, dan dalam Pendidikan 

nasional bukan hanya pengetahuan yang diajarkan akan tetapi iman dan takwa 

di tanamkan bagi peserta didik untuk menciptakan generasi yang cerdas dan 

berakhlak mulia, salah satunya dalam mengikuti organisasi Rohis. 

Rohis adalah kepanjangan dari Rohani Islam yang sejatinya merupakan 

organisasi yang ada dalam stuktur kepengurusan OSIS (Organisasi Siswa Intra 

Sekolah), yang  memiliki fungsi sebagai forum Mentoring, dakwah, dan tukar 

                                                           
4
 Seri, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 

57-58 
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menukar pengetahuan (sharing of knowledge) untuk memperkuat keIslaman 

peserta didik.
5
 

Kemunculan organisasi keagamaan Kerohanian Islam (Rohis) sebagai 

bagian dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA-SMA pada akhir 

tahun 1980-an merupakan jalan keluar terhadap keterbatasan jumlah jam 

pelajaran intrakulikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas. Pembelajaran 

intrakulikuler PAI di kelas, yang berlangsung selama dua jam pelajaran pada 

waktu sebelumnya dan kini rata-rata tiga jam pelajaran, diakui para guru PAI, 

kepala sekolah, dan pemangku kepentingan PAI lainnya tidak akan optimal 

memberikan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Beragama Islam peserta 

didik, apalagi membentuk karakter Akhlaqul Karim. Oleh karena itu, 

keberadaan Rohis dimaksudkan sebagai wadah menambah wawasan dan 

memperdalam ajaran Agama Islam peserta didik.
6
 

Rohis adalah kegiatan Ekstrakulikuler yang bagian dari OSIS, Rohis 

merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan 

yang dimiliki oleh peserta didik, Rohis juga dapat meningkatkan ketakwaan 

kepada Yang Maha Kuasa atas adanya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 

di sekolah atau di luar sekolah. 

Menurut Zakiah Darajat dalam anisa, arifan dan dany dalam buku 

(mengelola keragaman di sekolah gagasan dan pengalaman guru) remaja 

                                                           
5
 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: 

Erlangga, 2018), h. 5 
6
 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, h. 24 
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adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam priode 

ini, anak mengalami pertumbuhan fisik dan psikis.
7
 

Setiap remaja akan berkembang secara fisik dan berkembang secara psikis 

yang dimana remaja akan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk 

bagi diri mereka. Disetiap pertumbuhan remaja, akan mengikuti atau meniru 

sesuatu yang belum dia pernah coba. Dan hal ini menjadi kekhawatiran bagi 

para guru dan orang tua apabila dia mencoba ke hal-hal negatif yang bisa 

menjerumuskan penyesalan di belakang hari. 

Aktivitas remaja Islam yang duduk di sekolah menengah ini jelas bukan 

sesuatu yang baru. Organisasi-organisasi yang berada di sekolah merupakan 

pembelajaran Ekstrakulikuler yang dimana agar anak muda bisa lebih 

memiliki pemahaman yang luas dan memiliki banyak teman walau berbeda 

baik ras, suku dan agama. 

Rohis merupakan salah satu dari beberapa organisasi yang berada di 

sekolah. Rohis telah menjadi era pembentukan identitas remaja Islam di 

sekolah-sekolah khususnya di sekolah yang mayoritas non Muslim. 

Pada beberapa tahun yang lalu terjadi isu terhadap Rohis, yang 

menggambarkan bahwa Rohis itu identik dengan radikalisme, intoleransi. 

                                                           
7
 Anis, Arifah , dan Dany, Mengelola Keragaman di Sekolah Gagasan dan Pengalaman 

Guru, (Pogung: CRCS, 2016),  h. 28 
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Sehingga Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin sempat menyatakan agar 

kegiatan Rohis (Rohani Islam) di sekolah perlu mendapatkan pengawasan.
8
 

Pengaitan Rohis dengan aksi radikalisme dan intoleransi ditentang oleh 

para aktivis Rohis, dengan alasan Rohis tidak pernah mengajarkan radikalisme 

dan intoleransi. Jika ada aktivis Rohis yang terlibat pada gerakan radikal itu 

bukan disebabkan oleh Rohis tapi oleh sebab lain. 

Rohis yang terlibat dengan gerakan radikal itu bisa dapat dipengaruhi dari 

dalam dan luar seperti kurangnya pengawasan guru, dan kelompok-kelompok 

yang di luar sekolah yang mengajarkan tentang radikal sehingga anak muda 

dapat terjerumus dalam radikalisme. Sasaran mereka pada anak muda karena 

anak muda perkembangan psikolonginya sangat labil sehingga cepat 

terpengaruh pemikirannya pada Islam radikal. Seperti contoh yang terjadi di 

SMK Negeri Anggrek Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang alumni 

Rohisnya terlibat gerakan radikal sehingga berdampak buruk pada aktivis 

Rohis yang lainnya.
9
 Pada organisasi Rohis tidak diajarkan tentang 

radikalisme akan tetapi harus tetap berhati-hati dan para guru harus lebih dapat 

mengawasi anak murid mereka sehingga tidak dapat terjerumus dalam hal 

yang tidak baik. 

                                                           
8
 Patricia, 2017. Rohis, Osis dan Isu Radikalisme, (CNN Indonesia), 

http://m.cnnindonesia.com/nasional/20170723100656-20-229719/rohis-osis-dan-isu-radikalisme 

(diakses 15 september 2019) 
9
 Hayadin, 2016. Tragedi Kecolongan Rohis Keterlibatan Alumni Rohis SMKN Anggrek 

Pada Aksi Radikalisme, 

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ves=2ahUKEwiP2cjNh6rgAhXDso8KHV

SsCZcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublucation%2F326

779591_TRAGEDI_KECOLONGAN_ROHIS_KETERLIBATAN_ALUMNI_ROHIS_SMKN_A

NGGREK_PADA_AKSI_RADIKALISME&usg=AOvVaw2qPxSqjQv3C-f9uEhaSice (diakses 15 

september 2019) 

http://m.cnnindonesia.com/nasional/20170723100656-20-229719/rohis-osis-dan-isu-radikalisme
http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ves=2ahUKEwiP2cjNh6rgAhXDso8KHVSsCZcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublucation%2F326779591_TRAGEDI_KECOLONGAN_ROHIS_KETERLIBATAN_ALUMNI_ROHIS_SMKN_ANGGREK_PADA_AKSI_RADIKALISME&usg=AOvVaw2qPxSqjQv3C-f9uEhaSice
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Di dalam aktivis Rohis diajarkan tentang sikap saling menghargai satu 

sama lain, walau itu berbeda Agama, ras sehingga dapat hidup berdampingan 

dengan harmonis. Pada SMA Negeri 2 Manado para staf guru sangat menjaga 

keharmonisan yang ada di sekolah dan menjaga agar tidak masuknya 

pemahaman radikal di lingkungan sekolah terutama pada organisasi-organisasi 

intra sekolah. 

Banyak aktivitas-aktivitas yang Rohis lakukan agar dapat meningkatkan 

iman yang ada pada diri mereka dan dapat saling menghargai satu sama lain, 

dapat bersilaturahmi dengan yang lain seperti dalam buka puasa bersama, 

membuat kegiatan pesantren, tazkir akbar dan masih banyak lagi. Sehingga 

para aktivis Rohis dapat meningkatkan tali persaudaraan yang begitu erat dan 

mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan tersebut. 

Aktivitas yang Rohis lakukan sering mendapatkan kecurigaan dari pihak 

sekolah. Karena pada tanggal 5 september 2012 Metro TV membuat 

pemberitaan bahwa kegiatan Rohis sebagai gerbang perekrutan pelaku 

terorisme. Sehingga sekolah jadi memperkuat soal perizinan kegiatan Rohis.
10

 

Akan tetapi para aktivis Rohis sangat menentang dengan isu radikal yang 

membawa nama Rohis karena bagi mereka yang tergabung dalam radikal itu 

bukan dari Rohis tetapi ada faktor lain sehingga mereka terjerumus ke dalam 

radikalisme. 

                                                           
10

 Khanif fauzan, 2018. Untuk Para Aktivitas Rohis, (Kompasiana Online), 

http://www.kompasiana.com/nivkaka/5ab6118cf13344099f1b57d6/untuk-para-aktivis-

rohis?page=all (diakses 19 september 2019) 

 
 

http://www.kompasiana.com/nivkaka/5ab6118cf13344099f1b57d6/untuk-para-aktivis-rohis?page=all
http://www.kompasiana.com/nivkaka/5ab6118cf13344099f1b57d6/untuk-para-aktivis-rohis?page=all


8 
 

 
 

Dakwah yang dilakukan  oleh para Rohis agar untuk dapat meningkatkan 

keimanan yang ada pada diri manusia dan untuk perubahan ke arah yang lebih 

baik lagi dari sebelumnya, seperti dakwah dalam mengingatkan kepada 

kebaikan dan menjauhi kepada yang tidak baik. Sehingga dapat lebih dekat 

dengan Sang Maha Kuasa. 

Di SMA Negeri 2 Manado dulunya memiliki ruangan berdoa yang dimana 

ruangan tersebut semua siswa yang beragama disatukan untuk melakukan 

ibadah, namun hal tersebut ditentang oleh guru Pendidikan Agama Islam. Jika 

di hubungkan dengan agama tentu memiliki konsep yang berbeda karena 

agama mengajarkan untuk memeluk keyakinan, kepercayaan dan setiap agama 

memiliki tempat ibadah masing-masing, sehingga dalam beribadah tidak bisa 

disatukan dalam ruangan yang sama, karena setiap agama memiliki tatacara 

peribadatan yang berbeda. Namun dengan berjalannya waktu ruangan doa 

tersebut sudah tidak ada lagi di sekolah SMA Negeri 2 Manado, dan setiap 

agama sekarang memiliki ruangan sendiri dalam melakukan ibadah. 

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan fakta di SMA Negeri 2 

Manado memiliki organisasi ekstrakulikuler, salah satunya organisasi Rohis. 

Siswa-siswi Muslim di sekolah SMA Negeri 2 Manado menjadi minoritas 

dibandingkan dengan non Muslim. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini ingin mencari 

tahu bagaimana Keberagamaan dan praktek Toleransi para pengurus Rohis di 

SMA Negeri 2 Manado.  

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberagamaan di Rohis ? 

2. Bagaimana konsep dan praktek toleransi di kalangan Rohis ? 

3. Bagaimana mereka menjaga keserasian antara keteguhan menjalankan 

ajaran agama Islam yang condong berimplikasi pada sikap ekslusif dan 

toleransi yang condong berimplikasi pada sikap inklusif ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ilmiah ini mempunyai tujuan: 

1. Untuk mengetahui keberagamaan di Rohis SMAN 2 Manado 

2. Untuk mengetahui konsep dan praktek toleransi di kalangan Rohis 

SMAN 2 Manado 

3. Untuk mengetahui keserasian antara keteguhan menjalankan ajaran 

agama Islam yang condong berimplikasi pada sikap ekslusif dan 

toleransi yang condong berimplikasi pada sikap inklusif di SMAN 2 

Manado. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan bahwa keberagamaan dan konsep toleransi 

ini dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mewujudkan 

perdamaian lintas agama dan budaya di Manado. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru, diharapkan dapat mengajarkan dan menerapkan  

keberagaman dan konsep toleransi agar dapat mewujudkan sikap 

perdamaian antar agama 

b. Bagi siswa, dapat merealisasikan sikap keberagamaan dan toleransi 

agar dapat mewujudkan perdamaian dengan cara menghormati dan 

menghargai atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi setiap 

perbedaan yang ada. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan 

pertimbangan pihak sekolah dalam kehidupan sosial di sekolah 

agar lebih meningkatkan sikap toleransi yang tinggi khususnya di 

SMA Negeri 2 Manado. 
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E. Pengertian Judul 

1. Keberagamaan adalah meyakini adanya suatu zat diluar dirinya yang 

berisifat mutlak. Dalam diri manusia terdapat rasa kesadaran tentang 

kehadiran suatu kekuatan yang maha dahsyat yang jadi referensi 

mengalirnya kebahagiaan, ketakutan kegembiraan, kedamaian dan 

sebagainya.
11

 

2. Toleransi adalah pengakuan terhadap orang dan kelompok lain terhadap 

keberlainannya.
12

 

3. Pengurus merupakan orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional 

dalam struktur organisasi.
13

 

4. Rohis merupakan sebuah organisasi yang mewadahi siswa-siswi yang 

beragama Islam untuk berkumpul dan bertujuan memperdalam dan 

memperkuat ajaran Islam.
14

 

5. SMA Negeri 2 Manado yaitu lembaga pendidikan yang berstatus Negeri 

yang terletak di Jln Totoliu Supit no 27 Tingkulu Kec Wanea. 

Yang peneliti maksud dengan keberagamaan dan toleransi pengurus Rohis 

SMA Negeri 2 Manado adalah siswa dapat memegang teguh keyakinan yang 

telah ia peluk, memiliki keberagamaan yang tinggi dan dapat bertoleransi 

dengan agama lain secara baik, karena di sekolah SMA Negeri 2 Manado para 

                                                           
11

 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994), 

h. 199 
12

 H.M. Arifin, Teori-teori Konseling Agama dan Umum, (Jakarta: Pt Golden Terayon 

Press, ), h. 33 
13

 Hasbullah f. Sjawie, Direksi perserdan terbatas serta pertanggung jawaban pidana 

korporasi, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 295 
14

 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, h. 26 



12 
 

 
 

siswa muslim merupakan siswa minoritas di bandingkan dengan siswa non 

muslim sehingga sikap keberagamaan dan toleransi sangat diperlukan. 

F. Argumen Penelitian 

Keberagamaan ialah keteguhan seseorang dalam menjalankan ritual-ritual 

seperti sholat lima waktu, menutup aurat dan berzikir. Hal tersebut dapat  

mengantar pada sikap ekslusif dalam kehidupan sehari-hari sehigga mereka 

tidak toleran dalam beragama. 

Keberagamaan yang individual diasumsikan dapat mengantar orang untuk 

tidak toleran sehingga semakin tinggi keberagamaan atau praktek 

keberagamaan seseorang maka semakin tidak dapat bertoleransi dengan 

agama lain. 
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  BAB II 

KAJIAN TEORI 

Dalam bab II ini peneliti akan memaparkan kajian teori tentang 

keberagamaan, toleransi, Rohis dan kajian pustaka. Di mulai dengan 

pemaparan keberagamaan. 

A. Keberagamaan 

Hidup dan kehidupan manusia adalah takdir Allah. Manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari segala ketetapan Allah. Takdir telah meletakkan manusia 

dalam satu proses, yaitu rentetan keberadaan, urutan kejadian, tahapan-

tahapan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk 

berikhtiar mempertahankan dan melestarikan hidup dan kehidupannya. 

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia 

diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Dalam kerangka 

pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai taklif yaang erat kaitannya 

dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri.
15

 

Manusia diciptakan di dunia bukan untuk bersenang-senang melainkan 

untuk berserah diri kepada Allah dan menjalankan apa yang dia perintahkan, 

sehingga manusia dapat hidup dengan ketenangan dan memiliki kesadaran 

untuk percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. 

Kesadaran akan adanya kekuatan yang maha mutlak itu bukan hanya 

mendatangkan rasa ketenangan, perlindungan dan ketentraman, namun juga 

                                                           
15

 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, h. 3 
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memberikan bimbingan cara manusia mengabdi dan memanjatkan doanya. 

Keinsyafan itu akan melahirkan suatu keyakinan bahwa kebesaran, kekuasaan 

hanyalah karakter semu belaka yang melekat pada identitas kemanusiaan. 

Kebesaran dan kekuasaan menjadi karakteristik mutlak dan total melekat 

hanya pada identitas ketuhanan yang maha dahsyat.
16

 

Allah memiliki kekuasaan atas apa yang ada di langit maupun yang ada di 

bumi sehingga sebagai manusia harus memiliki sebuah keyakinan bahwa apa 

yang sudah menjadi ketetapan Allah itu merupakan yang terbaik bagi 

manusia. 

Bentuk disiplin sosial adalah kesadaran menghayati dan melakukan hak 

dan kewajiban bagi para pemeluknya, baik dalam sikap, perilaku, perkataan, 

perbuatan, maupun pemikiran. Dalam hal ini, di dalam Islam dikenal ada 

huquq (hak-hak Allah) dan huquq al-Adami (hak-hak manusia). Sedangkan 

hak-hak manusia pada hakikatnya adalah kewajiban-kewajiban atas yang lain. 

Sikap-sikap itu merupakan disiplin sosial yang sangat erat hubungannya 

dengan ajaran Islam yang mempunyai cakupan luas seluas aspek kehidupan, 

yang berarti bahwa Islam sebenarnya mampu menjadi sumber referensi nilai 

bagi bentuk-bentuk kehidupan sosial. Lebih dari itu, mengaktualisasikan 

sikap-sikap itu dengan motivasi ajaran dan perintah agama, berarti melakukan 

ibadah.
17

 

                                                           
16

 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, h. 199-200 
17

 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, h. 253-254 
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Dalam hubungan sosial tentu sebagai seorang muslim harus berinteraksi 

dengan baik dengan makhluk yang lain sehingga akan tercipta kerukunan, 

dalam hubungan dengan Allah juga sebagai manusia harus mengetahui hak-

hak yang harus dilakukan bagi seorang muslim yaitu dengan menjalankan 

perintah-perintah yang sudah menjadi ketetapannya seperti beribadah kepada 

Allah dengan menunaikan sholat, zakat dan perintah yang lainnya agar lebih 

dekat dengan sang maha pencipta. 

Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang 

dalam fiqh sosial menjadi komponen ibadah. Baik sosial maupun individual, 

muqayyad (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaqah (teknik 

operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur 

hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu‟asyarah (pergaulan) 

maupun muamalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup).
18

 

Islam tidak hanya mengajarkan tentang hubungan dengan Allah saja 

melainkan Islam juga mengajarkan hubungan antara manusia dan manusia, 

perdagangan dan bahkan masih banyak lagi yang sudah diatur dalam Islam 

sehingga dalam kehidupan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Dan 

sebagai seorang Islam tentu kita harus memiliki keyakinan terhadap agama 

yang kita peluk. 

                                                           
18

 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, h. 5 
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Dimensi ideologis menunjuk pada tingkat keyakinan atau keimanan 

seseorang terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-ajaran 

agama yang bersifat fundamental dan dogmatik.
19

 

Ideologi adalah tingkat keimanan atau keyakinan seseorang terhadap 

agama yang ia peluk dan keimanan merupakan hal yang paling terpenting 

dalam diri manusia karena tanpa ada keyakinan atau keimanan terhadap diri 

manusia, maka ia akan menuju ke arah yang tersesat. 

Keimana bukan dengan angan-angan dan hiasan belaka, tetapi iman adalah 

sesuatu yang menancap kokoh di hati dan direalisasikan dengan amal 

perbuatan nyata.
20

 Sembahlah dia (Allah Swt) dan berteguh hatilah dalam 

beribadah kepadanya. 
21

 

Teguhkan hatimu di atas agama Allah Swt, yang dimana jangan engkau 

berpaling dari agama Allah sehingga dapat menjerumuskan ke arah kesesatan 

yang nyata. 

Iman adalah membenarkan dengan hati. Yaitu menerima dan tunduk 

terhadap apa yang diketahui secara menyakinkan. Keimanan adalah perilaku 

hati yang tidak ada hubungannya  dengan lisan dan anggota tubuh.
22

 

                                                           
19

 F Najiyah, 2017, Religiusitas, http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf (diakses 

12 oktober 2019), h. 12 
20

 Muhammad Musthafa Abd Rahman, Mendekatkan Diri Kepada Illahi, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2004), h. 34 
21

 Abd Al-„Aziz Al-Sarini, Terapi Menyucikan Hati Buku Kedua,  (Bandung: Al-Bayan, 

2003), h. 104 
22

Syaikh Muhammad Amin Al-Kurfi, Zikir Hati Lorong Suci Para Sufi, (Surabaya: 

Penerbit Hikmah, 2004), h. 27-28 

http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf
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Keimanan adalah jalan suatu ketakwaan, tanpa keimanan seseorang tidak 

dapat berpegang teguh terhadap agamanya karena seseorang yang berpegang 

teguh terhadap agamanya pasti memiliki iman yang kuat di dalam hatinya dan 

terhadap apa yang ia peluk. Keimanan merupakan jalan untuk menuju ke arah 

yang lebih baik. 

Dimensi Praktik Agama (Religious Practice) merupakan ritualitas atau 

peribadatan, yakni sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban 

ritual agamanya.
23

 

Setiap agama telah mengajarkan bagaimana cara peribadatan sesuai 

dengan ajaran agama masing-masing sehingga setiap agama harus menghargai 

apabila salah satu agama telah menjalankan ajaran agamanya. 

Dimensi ini tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran 

agamanya tentunya dengan pedoman pada kitab suci dan sunnah Nabi 

Muhammad Saw atau ahli agama yang acuannya kitab suci.
24

 

Seorang yang beragama akan mempelajari ajaran agama yang ia peluk 

sehingga akan dapat meningkatkan keyakinan terhadap agama yang telah 

dipeluk. Dan Allah telah memberikan akal kepada manusia sehingga dia dapat 

berpikir mana ajaran yang benar dan ajaran yang salah. 

                                                           
23

 F Najiyah, 2017, Religiusitas, http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf (diakses 

12 oktober 2019), h. 13 
24

 F Najiyah, 2017, Religiusitas, http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf (diakses 

12 oktober 2019), h. 14 

http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf


18 
 

 
 

Al-Qur‟an mengakui kebebasan beragama dan menganggapnya sebagai 

hak asasi manusia. Hal ini Allah telah menciptakan manusia dan 

membekalinya dengan akal dan kemampuan membedakan, serta 

membentangkan kepadanya berbagai jalan untuk kemudian membiarkannya 

memilih salah satu jalan itu dengan bebas.
25

 

Allah telah menciptakan manusia dengan akal pikiran agar manusia dapat 

berpikir, sehingga manusia dapat memilih apa yang sudah menjadi 

keputusannya. Dan manusia yang lain tidak berhak untuk memaksa yang lain 

agar mengikuti ajaran yang ia peluk, karena semua berhak untuk memilih. 

Dimensi konsekuensi/pengamalan, yakni mengungkap tentang perilaku 

seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku ini lebih bersifat hubungan horizontal yakni hubungan manusia 

dengan sesama dan lingkungan sekitarnya.
26

 

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentu sebagai manusia harus 

saling berinteraksi dengan baik antar sesama, agar supaya dapat tercipta 

kehidupan yang damai. 

Beragama yang inklusif-pluralis berarti dapat menerima pendapat dan 

pemahaman agama lain yang memiliki basisketuhanan dan kemanusiaan. 

Keberagaman yang multicultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi 

budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. 

                                                           
25

 Muhammad Abed Al-Jabiri, Syura Tradisi Partikularitas Universalitas, (Yogyakarta: 

LkiS Yogyakarta, 2003),  h. 157 
26

 F Najiyah, 2017, Religiusitas, http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf  

(diakses 12 oktober 2019), h. 15 

http://digilib.uinsby.ac.id/17533/5/Bab%202.pdf
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Keberagaman yang humanis berarti mengakui pentingnya nilai-nilai 

kemanusiaan, seperti menghormati hak asasi orang lain, peduli terhadap orang 

lain, berusaha membangun perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat 

manusia. 

Kepedulian terhadap keberagaman sangat layak ditanamkan kepada 

segenap warga negara, karena Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 

berbagai suku dan agama mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai 

warga Indonesia, saling menghormati, menghargai, dan bekerjasama dalam 

urusan duniawiyah. Keberagaman yang berada di Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh letak geografis yang sangat luas dengan ribuan pulau yang 

membentang dari sabang sampai merauke dan keberagaman ini dijadikan 

sebagai lambang Negara Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang 

artinya berbeda-beda tetapi tetap satu”.
27

 

Di Indonesia memiliki keberagaman baik ras, suku dan agama, sebagai 

warga negara Republik Indonesia, kita harus menjaga keberagaman yang kita 

miliki walaupun kita berbeda baik secara agama, ras, suku, budaya. Sebagai 

warga negara kita harus menjaga tali silaturahmi antar sesama manusia. 

Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan  bergolongan-golongan 

ini merupakan sumbangan yang tak terrnilai baginya dalam mempelajari 

dirinya sendiri, sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang 

berfaedah. Dengan ilmu-ilmu ini akan memudahkan bagi manusia itu sendiri 

                                                           
27

 Choirul Fuat Yusuf, Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan, (Jakarta: Pena 

Citrasatria, 2008), h. 19 
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dalam membina dan memelihara hubungan antara sesamanya, baik antar 

golongan, dalam bermasyarakat maupun antar bangsa di tingkat internasional. 

Hidup bersama perlu bagi manusia dalam mempertahankan hidupnya, baik 

secara sendiri-sendiri, secara berkelompok maupun secara berbangsa. 

Keberagamaan merupakan yang telah ditetapkan oleh yang punya semesta 

alam ini. Tapi bila ada yang menolak, ia akan menemui kesulitan, karena 

berhadapan dengan kenyataan itu sendiri. Mengingat keberagamaan ini 

merupakan realitas sosial dan sebuah sunnatullah (ketentuan) dari Allah swt, 

maka bagi manusia tidak ada alternatif lain, kecuali menerima dan memelihara 

dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. 

Keragaman budaya dan agama dapat menjadi sumber perpecahan yang 

tidak mustahil mengarah kepada munculnya separatisme. Tapi karena bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang religius dan menyadari bahwa keberagamaan ini 

merupakan ketentuan atau takdir dari Allah swt, maka kekhawatiran 

setidaknya dapat menjadi sebuah optimisme untuk membangun persatuan dan 

keberagaman yang hakiki. Dengan modal keberagaman inilah insan Indonesia 

menggalang dan membina persatuan bangsanya. Bukan hanya itu, dari 

keberagamaan ini pula dihimpun hasrat-hasrat yang ada menjadi hasrat 

kolektif dalam membangun, memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa dan 

negara.
28

 

                                                           
28

 Said Agil Husain Al Munawar, fikih hubungan antar agama, (jakarta: ciputat press, 

2003), h. 2-3 



21 
 

 
 

Di Indonesia memiliki banyak keberagamaan seperti beragam agama, 

budaya, bahasa, adat sehingga sebagai masyarakat tentu harus memelihara, 

membina, menjaga agar keberagamaan yang kita miliki dapat terjaga dan 

sebagai setiap individu dapat hidup secara berdampingan karena 

keberagamaan ini sudah menjadi ketetapan Allah swt yang harus diterima dan  

memelihara untuk kepentingan bersama. dan disamping menjaga 

keberagamaan yang kita miliki, tentunya kita juga harus menjaga kesalehan 

yang ada pada setiap individu. 

Ritual mencakup kepatuhan pada rukun Islam. Orientasi mencakup 

keyakinan individual tentang relasi seseorang dengan iman. Perilaku 

mencakup praktik yang tidak membawa muatan teologis namun dapat 

merefleksikan keyakinan religius.
29

 

Ritual individual adalah keyakinan yang dipeluk seseorang dan 

merealisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan pada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

1. Formalisme Tekstual 

Syariat Islam atau hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 
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Syariat Islam atau hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang 

masing-masing luas cakupannya, yaitu: 

Pertama, kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah 

dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. 

Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis 

dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci.
30

 

Syariat Islam atau hukun Islam merupakan suatu hukum yang sudah 

menjadi ketetapan bagi umat Islam untuk dipelajari dan dilakukan berdasarkan 

peraturan yang sudah Allah berikan melalui Al-Quran dan sunnah nabi 

Muhammad saw, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tidak baik. 

Dapat diketahui melalui nash-nash Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta 

simpulan-simpulan hukum dalam berbagai aspeknya: ibadah, muamalah, 

keluarga, sosial, politik, dan negara, bahwa Asy-Syaari‟ (Allah) mempunyai 

tujuan-tujuan dalam setiap apa yang disyariatkan, baik perintah, larangan, 

maupun kebolehannya. Allah tidak mensyariatkan sesuatu secara 

serampangan, tetapi untuk suatu hikmah yang terkait dengan kesempurnaan, 

ilmu, rahmat, serta kebaikan-Nya terhadap makhluk.
31

 

Allah tidak menurunkan suatu syariat Islam atau hukum Islam kecuali 

untuk kebaikan bagi manusia itu sendiri agar dapat terhindar dari hal-hal yang 
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tidak baik dan dapat mengikuti hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah 

swt. 

2. Substansialisme 

Banyak kalangan yang menyebutkan, Islam inklusif telah sekarat (dying) 

atau minimal, kekurangan darah sehingga tampak lesu tak berdaya berhadapan 

dengan kelompok-kelompok radikal. Tragedi ledakan dahsyat di Legian, Kuta, 

Bali, dan disusul peristiwa serupa di Makassar, membukakan kepada kita 

ancaman nyata pola keberagamaan ekslusif yang menolak keragaman karena 

merasa memonopoli kebenaran. Watak anti pluralis kelompok ini 

memunculkan pandangan takfir (mengafirkan atau kelompok lain yang punya 

pendapat berbeda) dan menghalalkan kekerasan untuk syi‟ar agama. 

Namun demikian, kita tak perlu terlalu pesimis. Masih ada secerca harapan 

apabila kita betul-betul memanfaatkan momentum saat ini untuk merancang 

agenda Islam inklusif dan pluralis yang lebih terencana dan militan. Memang, 

persoalan Islam inklusif adalah kurangnya militansi dalam memperjuangkan 

gagasan ini sampai ke masyarakat akar rumput. Hingga kini, gagasan Islam 

inklusif terkesan elitis dan kurang membumi. Akibatnya, mayoritas 

masyarakat Indonesia yang dikenal moderat dan toleran tetapi menjadi silent 

majority (mayoritas yang diam). Karena itu, diperlukan kampanye masif untuk 

menggerakan silent majority ini menjadi kekuatan garda depan dalam 

mempresentasikan Islam Indonesia yang ramah dan progresif. 
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Yang pelu dilakukan sekarang adalah upaya terencana untuk menggiring 

inklusivisme agama ke arah realitas pengalaman baru yang menempatkan 

agama sebagai kekuatan moral memendung kekerasan dan terorisme. Hal itu 

bisa dimulai dengan membuka wacana keberagamaan yang memberi ruang 

kebebasan individu untuk memiliki dan mengembangkan keyakinan 

pribadinya.
32

 

Islam historis dan kultur adalah Islam yang telah lewat berbagai sudut 

pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat sosial keagamaan yang 

bersifat multi- dan inter-disipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, 

psikologis, sosiologis, kultural, maupun antropologi. Islam historis dan 

kultural berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah nabi serta berbagai 

sumber ajaran Islam lainnya.
33

 

Islam historis adalah sejarah Islam yang berkembang baik dalam keilmuan 

dan memegang teguh terhadap al-quran dan sunnah. 

3. Spiritualitas 

Kebijakan-kebijakan mengambarkan sikap-sikap dan orientasi-orientasi 

yang bukan sekedar ekspresi dari kesadaran kita atas sifat dasar kita, 

melainkan juga mereka adalah sikap-sikap dan orientasi-orientasi yang 

membantu membentuk kesadaran. Praktik spiritual yang benar, dari perspektif 
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eneagram, mensyaratkan keterbukaan terhadap, dan penggunaan, sikap-sikap 

dari kebijakan-kebijakan sebagai sikap batiniah.
34

 

sikap yang dimiliki manusia merupakan sikap yang sudah menjadi dasar 

dari diri manusia, sehingga manusia tetunya harus tahu untuk memposisikan 

mana sikap baik dan buruk. 

Mistik Spiritualitas pada hakikatnya adalah proses yang mau membantu 

menyadarkan semua orang, bahwa apa saja yang melekat pada diri manusia 

yang disebut “ego” itu adalah palsu belaka. Kita dibawa untuk detach (tidak 

melekat) dengan identitasnya yang diberikan orang yang membuat kita 

menjadi tergantung padanya.
35

 

Spiritualitas merupakan suatu bentuk penyadaran diri manusia untuk tidak 

memperdulikan apa yang menjadi pembicaraan orang terhadap dirinya 

sehingga manusia tersebut dapat menjalankan kehidupannya dengan tenang. 

Realisasi mistik spiritual New Age adalah membebaskan manusia dari 

keterikatannya ini, dengan berbagai jalan. Misalnya, dengan jalan meditasi 

atau tafakkur, untuk mendapatkan relasi dengan the Higher Consciousness. 

Agama-agama yang hidup di barat, yahudi, kristen Islam biasanya 

melakukannya dengan doa dan sikap pasrah, untuk mengikatkan diri pada 
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Tuhan. Tasawuf  yang sudah mulai fenomenal di kalanhan New Age misalnya, 

disamping ibadah (doa), juga menerapkan zikir sebagai the shufi healing.
36

 

Mistik spiritual, dapat menjalankan kehidupan dengan penuh rasa syukur 

dan menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, dan saling berbuat 

baik dan berzikir agar hati merasa lebih tenang. 

Tasawuf berasal dari kata safa‟ artinya suci, bersih atau murni. Memang, 

jika dilihat dari segi niat maupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum 

sufi, maka jelas bahwa semua itu dilakukan dengan niat suci untuk 

membersihkan jiwa dalam mengabdi kepada Allah swt. Beberapa orang, kata 

al-kalabazi, mengatakan: “para sufi dinamakan demikian karena kemurnian 

hati dan kebersihan tindakan mereka.” bisyr ibn al-Haris mengatakan: “sufi 

adalah orang tulus terhadap Allah dan mendapatkan Rahmat tulus pula dari 

pada-Nya.
37

 

Sufi adalah orang yang taat kepada Allah dan menjauhi semua apa yang 

Allah larang dan memiliki hati yang bersih, dalam kehidupannya hanya 

mengabdi dan untuk mencari ridho kepada Allah swt. 

Dalam ajaran tasawuf tarekat adalah jalan atau cara yang harus ditempuh 

oleh seorang salik (pejalan) menuju Tuhan, yakni dengan menyucikan diri 

sehingga dapat mendekat sedekat mungkin kepada Allah swt. Setiap “salik” 

harus terlebih dahulu dalam mengamalkan syariat bila tidak, tarekat yang 

dilakukannya dinilai menyimpang dari agama, oleh karena itu, biasanya 
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pengamal tarekat mempunyai pembimbing yang dalam istilah tasawuf dinamai 

“mursyid.” Sang mursyid harus memenuhi sekian banyak syarat agar dapat 

menyandang gelar dan menunaikan tugas tersebut.
38

 

Menjadi seorang tarekat tentu tidak mudah dan harus melalui syarat-syarat 

yang harus ditempuh, namun untuk menjadi tarekat tentulah niat mulia karena 

mereka ingin lebih dekat sedekat mungkin dengan Allah swt. 

Tasawuf ialah latihan-latihan jiwanya. Latihan mempertinggi sifat-sifat 

yang terpuji (Mahmudah) dan menahan dorongan nafsu buat sifat-sifat yang 

tercela (Madmumah). Sehingga menjadi bersih hati sanubari. Maka hati 

sanubari yang bersih itulah yang dapat mendekati Tuhan, apa lagi jika 

senantiasa dihiasi zikir, yaitu ingat atau menyebut Allah.
39

 

Tasawuf adalah melatih jiwa seseorang agar dapat menahan dari sifat 

tercela dan melakukan sifat terpuji untuk lebih dekat dengan Allah swt. 

Pandangan sufistik tentang realitas bersumber dari AL-Quran dan hadis, 

tetapi pandangan ini telah ditegaskan dan diadaptasi oleh generasi demi 

generasi para guru dan syaikh sufi. Pandangan ini memberikan peta kosmos 

yang mampu membuat orang memahami keadaan mereka dalam hubungannya 

dengan Allah. Pandangan sufistik menjelaskan ihwal apa hakikat manusia, dan 

apa yang harus dicita-citakan oleh mereka. Pandangan sufistik merancang 

sebuah praktik yang dapat mengantarkan manusia dari keadaan aktual mereka 
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menuju tujuan akhir kehidupan manusia, atau dari ketidaksempurnaan menuju 

kesempurnaan.
40

 

Tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Allah dan mengikuti apa 

yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasul sehingga manusia dapat 

menjalankan kehidupan dengan tenang, damai, dan bukan untuk merendahkan 

agama lain. 

Ekslusif adalah sebuah paham yang menganggap bahwa hanya pandangan 

dan kelompokya yang paling benar, sedangkan kelompok yang lain dianggap 

salah. Ekslusif mempunyai dampak yang kurang baik karena paham 

keagamaan tersebut tidak terpisahkan dari arus besar pergaulan dengan realitas 

politik. Yang terjadi justru kebalikannya, yaitu menjadikan pandangan 

keagamaan untuk membatasi pergaulan dengan paham keagamaan dan agama 

lain.
41

 

Menganggap kelompok atau agamanya yang paling benar dan 

merendahkan agama lain tentunya merupakan sikap yang tidak baik karena 

pada setiap agama tentunya memiliki ajaran untuk saling menghargai, 

menghormati dan tidak untuk merendahkan agama lain sehingga dapat tercipta 

kedamaian antara umat beragama. 
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B. Teori Toleransi 

Istilah toleransi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu: “Tolerance” berarti 

sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa 

memerlukan persetujuan. Bahasa Arab menterjemahkan dengan “Tasamud”, 

berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. 

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang didasarkan 

kepada: setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan 

mempunyai bentuk ibadah (Ritual) dengan sistem dan cara tersendiri yang 

ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang yang 

pemeluknya atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup umat 

beragama bukanlah toleransi dalam masah-masah keagamaan, melainkan 

perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulam hidup 

antara orang yang tidak seragam, dalam masalah-masalah kemasyarakatan 

atau kemaslahatan umum.
42

 

Toleransi adalah kehidupan sosial yang satu sama lain saling menghargai 

dan menghormati walau berbeda agama karena di setiap ajaran agama 

diajarkan sikap toleransi. Sikap toleransi antar sesama muslim juga harus 

diperhatikan. 

Berbuat baik terhadap saudara seiman merupakan hak seorang atas 

saudaranya seagama, agar ia berbuat baik kepadanya. Islam memerintahkan 
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hal ini kepada semua orang, terutama kepada saudaranya sesama muslim. 

Terutama bagi saudaranya sesama muslim. 

Salah satu bentuk perbuatan baik adalah berkata, bersikap, dan bertingkah 

laku baik. Salah satu bentuk perbuatan baik (ihsan) adalah seorang muslim 

beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat-Nya.
43

 

Dalam menjalankan ukhwah Islamiah tentunya harus saling tolong 

menoling, berbuat baik antara saudara seiman sehingga dalam persaudaraan 

seiman dapat hidup berdampingan secara baik. 

Diantara hak seorang muslim atas saudaranya seiman adalah menjaga 

syarat dan etika ukhwah dalam Islam, baik saat diamnya maupun ketika 

berbicara. Artinya, banyak sekali hak-hak tersebut, sebagian berkaitan dengan 

sikap diam atas aib-aib saudaranya. 

Islam menghendaki agar hubungan ukhwah ini selalu dalam keadaan 

bersih lahir batin, tidak dikotori oleh noda perilaku yang menyakitkan atau 

perbuatan negatif yang lain. Hak seorang muslim atas saudaranya seiman 

dalam hal “diam” banyak sekali. Kami sebutkan beberapa, antara lain: 

a. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan 

b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati 

c. Hak untuk tidak didebat 

d. Hak untuk tidak sebarkan rahasianya.
 44
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Dalam menjalankan ukwah Islamiah atau persaudaraan antar sesama 

muslim tentunya kita harus menjaga perasaan saudara kita agar hati 

mereka tidak tersakiti oleh perbuatan atau ucapan yang keluar dari mulut 

kita, sehingga dapat tercipta rasa saling melindungi satu sama lain. Tentu 

saja dalam bertoleransi bukan hanya kepada sesama muslim melaikan 

dengan non muslim untuk saling bertoleransi agar tercipta perdamaian 

antar agama. 

Kita memerlukan sikap toleransi yang membuka jendela bagi pihak lain, 

dan tidak memusuhi mereka yang berbeda. Bahkan, agama memerintahkan 

dan menganjurkannya.
45

 

Sebagai seorang yang beragama sikap bertoleransi sangat penting, bahkan 

di dalam setiap agama sudah diajarkan tentang sikap menghargai dan 

menghormati antar agama. 

Agama memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil kepada kaum 

musyrik (penyembahan berhala) dari suku Quraisy maupun suku lainnya yang 

tidak memerangi dan tidak mengusir atau pun mengusik ketenangan kaum 

muslimin.
46

 

Sikap toleransi tentu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

karena sikap toleransi sangat penting bagi setiap manusia terutama yang ada di 

Indonesia. Karena Indonesia memiliki berbagai macam suka, agama, adat 
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istiadat sehingga bertoleransi tentu sangat penting bagi kehidupan yang plural 

ini 

Agama datang untuk kedamaian dan kerukunan hidup manusia 

berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Semua agama mengajarkan 

prinsip dasar saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai antar sesama 

manusia, makhluk Sang Maha Pencipta. Jika umat beragama mengabaikan 

prinsip dasar tersebut atau menjadikan agama sebagai legitimasi terhadap 

tindak kekerasan dan kekejaman terhadap sesama manusia, itu berarti telah 

mengingkari nilai paling pokok ajaran itu sendiri. Yakni nilai rahmatan lil 

„alamin atau kasih sayang bagi alam semesta.
47

 

Disetiap agama diajarkan saling mengasihi antar sesama walaupun 

memiliki perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang 

untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Begitu juga pemerintah dan antar 

agama yang berada di Indonesia tentunya harus saling bekerja sama untuk 

mewujudkan negara yang damai dan terbebas dari konflik yang berkaitan 

dengan sara. 

Negara dipahami sebagai lembaga  politik yang merupakan manifestasi 

dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan 

kebaikan dan kesejahteraan bersama.
48
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Di dalam negara memiliki penduduk yang menempati negara tersebut, 

misalnya negara Indonesia yang dimana penduduknya memiliki berbagai 

macam suku, ras, agama dan bahasa, sehingga negara berperan penting untuk 

mensejahterakan penduduk atau masyarakat yang ada. 

Pada era orde baru, toleransi etnis dan agama adanya kecenderungan lebih 

baik dibandingkan pada era Reformasi. Hal ini dikarenakan pemerintah orde 

baru telah menerapkan kebijakan represif terhadap tindakan yang mengarah 

kepada persoalan SARA. Pada era Reformasi, pemerintah mendorong 

demokratisasi dan kebebasan politik yang terkesan menimbulkan “euphoria 

kebebasan”. 

Dalam perkembangan kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia, pada 

umumnya tampak bahwa pluralisme kurang terpola dengan baik yang 

mengakibatkan terganggunya katub-katub pengaman (safty-valves). 

Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui bagaimana seharusnya menghargai 

realitas-objektif, yaitu khebinnekaan yang ada, sehingga sikap politik 

masyarakat tidak pernah mencapai tingkat kedewasaan yang optimal untuk 

berdemokrasi. Dalam berbagai aspek pembangunan, baik pemerintahan, 

ekonomi, sosial, pendekatan kuantitatif sering dikedepankan yang 

diterjemahkan sebagai demokrasi. Padahal esensi demokrasi lebih terletak 

pada kualitasnya, yakni bagaimana mendorong masyarakat dapat 
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berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa, berdasarkan nilai-nilai 

cultural dalam masyarakat, seperti pentingnya saling menghargai.
49

 

pemerintah seharusnya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat 

agar masayarakat lebih paham apa arti dari Bineka Tunggal Ika, sehingga 

masyarakat dapat hidup berdampingan  dengan baik. 

1. Paham Inklusivisme 

Inklusivisme merupakan salah satu jalan untuk membangun 

peradaban toleransi. Aspek yang paling penting dalam toleransi adalah 

kehendak kuat untuk mengetahui pihak lain, tanpa harus kehilangan jati 

diri sendiri. Inklusivisme merupakan salah satu manifestasi dari slogan, 

tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak toleran.
50

 

Inklusivisme merupakan sikap yang mengajarkan tentang toleransi 

yang dimana walau berbeda secara ras, agama akan tetapi sebagai umat 

manusia harus saling menghargai dan menghormati. 

Inklusivisme merupakan fitrah yang telah dititipkan Tuhan kepada 

setiap manusia agar membangun kesetaraan, perasaan, kerukunan dan 

keadilan. Membangun sebuah perspektif Positive Thinking, baik sangka 
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(Husnu Dzann).  Teologi inklusif sesungguhnya membuka ruang iman, 

yang pada umumnya bersifat ekslusif menjadi ruang yang inklusif.
51

 

Inklusif berbeda dengan ekslusif, yang dimana ekslusif merupakan 

sikap yang intoleransi atau mengganggap hanya kelompok mereka yang 

paling benar sehingga kelompok atau agama lain itu adalah tidak benar. 

Berbeda dengan inklusif merupakan sikap yang mengarah atau 

menguatkan toleransi menuju kedamaian antar agama. 

Kelompok inklusif memiliki pandangan berbeda berbasis 

kebersamaan. Makna terdalam dari kelompok ini adalah tentang 

pentingnya memberi toleransi terhadap orang lain, terlebih umat lain yang 

mendasarkan pandangan keagamaannya kepada sikap tunduk dan patuh 

hanya kepada Tuhan. Paradigma ini hendak merangkul agama lain dengan 

senyuman meskipun mereka tetap mengakui bahwa agama merekalah 

yang paling benar.
52

 

Dapat disimpulkan bahwa sikap inklusif memiliki sikap yang 

menghargai dan memilliki sikap toleransi, kepedulian terhadap agama lain 

sehingga dapat menjalani kehidupan yang damai. 

Alwi Shihab dalam buku Mujamil Qomal membagi dua macam 

identitas keIslaman, yaitu Islam sufistik dan Islam inklusif. Bedanya Islam 

sufistik menekankan peranan tasawuf Sunni dalam perkembangan Islam di 

Indonesia, sedangkan Islam inklusif menekankan pendekatan dialogis 
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dengan intra dan antar-agama untuk mewujudkan kehidupan bersama yang 

penuh kedamaian.
53

 

Antara Islam sufistik dan Islam inklusif merupakan memiliki 

perbedaan, kalau Islam sufistik lebih menekankan kepada perkembangan 

Islam yang  berada di Indonesia, sedangkan Islam inklusif lebih condong 

ke arah toleransi baik antar muslim dan non muslim sehingga bisa terjalin 

lebih baik dan bisa saling menghargai satu sama lain. 

2. Paham Toleransi Sebagai Pengakuan (Rekognition) 

Pluralisme menurut Nukholis adalah sebuah aturan Tuhan (Sunnah 

Allah) yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau 

diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas 

mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik, 

untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh 

kesungguhan. Kemudian pangakuan akan hak agama-agama lain dengan 

sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan 

agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. 

Islam sebagai agama terakhir untuk persoalan keagamaan itu ialah 

ajaran pengakuan akan hak agama-agama itu untuk berada dan untuk 

dilaksanakan. Karena itu agama tidak boleh dipaksakan. Inilah yang 

menjadi dasar toleransi agama.
54
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Pluralitas suatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Swt, dan 

sebagai manusia kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan 

bagi kita sebagai manusia yang berbeda baik secara suku, budaya dan 

agama. akan tetapi suatu perbedaan tidak menjadi persoalan karena Allah 

menciptakan semua berbeda. 

Pluralitas merupakan kondisi seseorang yang dapat menerima 

(penerimaan dan mengakui (pengakuan) tentang keberlainan dan 

keragaman. Pluralitas melampaui toleransi atas keberlainan, sebab 

pluralitas hadir di dalam diri yang tulus dan dalam tindakan terhadap pihak 

lain yang berlainan. Pluralitas adalah pengakuan terhadap keberagaman 

dan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. 

Pluralisme bukan hal baru di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-

hari, masyarakat sudah menerapkanya. Bagaimana beriteraksi dalam 

keberagaman agama, suku, latar belakang pendidikan dan kelas sosial 

telah lahir melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Perbedaan tersebut 

sering kali menjadi lebur dalam kehidupan sosial yang masih 

mengedepankan nilai kekeluargaan dan gotong royong.
55

 

Di Indonesia memiliki pluralitas baik agama, suku, dan bahasa 

walau memiliki perbedaan akan tetapi semua itu bisa terjalin dengan baik 

walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada gesekan yang terjadi akan 
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tetapi gesekan tersebut bisa terminalisir dengan adanya saling 

menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain. 

Pentingnya hubungan pribadi dan norma-norma sosial dalam 

membentuk interaksi negara-warga negara mendasari implementasi yang 

sangat tidak merata dan tidak dapat di prediksi atas hak-hak warga 

negara.
56

 Dalam setiap pribadi harus berinteraksi atau memilliki hubungan 

yang baik antar masyarakat atau warga negara dan dapat mengetahui atas 

hak-hak bagi setiap individu sehigga dapat terjalin kehidupan yang baik 

dan tercipta kerukunan. 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari manusia tidaklah lepas dari 

hubungan satu dengan yang lain.
57

 Manusia saling membutuhkan satu 

sama lain karena manusia di ciptakan untuk saling membantu dan 

berinteraksi dengan baik. 

Menteri Agama, K.H.M. Dachlan dalam pidato Pembukaan 

Musyawarah Antar Agama 30 November 1967: 

„Adanya kerukunan antar golongan beragama adalah syarat mutlak bagi 

terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang program Kabinet 

Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama 

antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan “iklim 

kerukunan beragama” ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-

cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud‟
58
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Sebagai negara yang memiliki keberagaman baik secara budaya, 

bahasa, suku, dan agama. Kita harus menjaga sikap saling menghargai satu 

dengan yang lain agar kita bisa hidup rukun walau dalam perbedaan. 

Kerukunan sebagai sebuah konsep sebenarnya tidak dapat 

dikatakan sebagai konsep baru. Kata rukun itu sendiri berasal dari kosa 

kata “rukun” yang diambil dari bahasa jawa. Rukun berarti baik dan 

damai, tidak bertengkar. Istilah kerukunan beragama atau kerukunan antar 

umat beragama memang baru populer bersamaan dengan era 

pembangunan (orde baru). Yang dianggap memenuhi kebutuhan dalam 

menciptakan kerukunan adalah gagasan tentang adanya sekelompok orang 

yang beragama berbeda dengan mayoritas penduduk setempat yang selama 

ini bersifat homogen. Pembangunan mendorong migrasi penduduk dan 

keanekaragaman terjadi dimana-mana tidak saja oleh perbedaan budaya, 

suku bangsa tetapi juga agama. 

Penerimaan atau penolakan ide baru sebenarnya merupakan 

keputusan yang dibuat oleh seseorang. Jika ia mengadopsi ide baru 

tersebut maka ia akan menggunakan atau mempraktekkan. Bila ide baru  

yang dimaksud itu adalah gagasan mengenai pluralitas keagamaan maka ia 

menerima kehadiran orang lain dari yang berbeda agama. bila ia menolak 
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maka akan selalu muncul ketidaksetujuan dan bahkan perlawanan terhadap 

kehadiran orang lain.
59

 

Dapat disimpulkan, sebagai umat beragama kita harus menjaga 

kerukunan yang ada pada negara kita, yang dimana negara kita memiliki 

keberagaman budaya, bahasa, ras dan agama. jadi sebagai warga negara 

harus  saling bertoleransi antara yang satu dengan yang lain agar bisa 

tercipta kerukunan yang baik antar sesama. 

Kerukunan merupakan unsur-unsur yanng berbeda, sedangkan 

toleransi merupakan sikap atau refleksi dari kerukunan. Tanpa kerukunan, 

toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila 

kerukunan belum terwujud.
60

 

Jadi, kerukunan dan toleransi saling berkaitan antara satu dengan 

yang lain, dan keduanya tidak dapat terpisah. 

Al-qur‟an dapat dengan mudah mendukung etika dan toleransi. Al-

qur‟an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan 

perbedaan keragaman dalam  masyarakat manusia.  

Al-qur‟an menyatakan bahwa keragaman adalah bagian dari 

kehendak Tuhan dan tujuan penciptaan itu sendiri, 
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Al-Mumtahanah : 8 

                               

                   

Terjemahan: 

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang Berlaku adil. 

Dapat disimpulkan dari ayat diatas, sebagai umat yang beragama 

kita harus berlaku adil kepada siapa saja walau berbeda keyakinan. 

Dan surah Al-Hujurat: 13 

                                 

                   

Terjemahan: 

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 mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
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orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Dapat disimpulkan, manusia diciptakan untuk taat kepada Allah dan 

saling berinteraksi antara satu dengan yang lain walau memiliki 

perbedaan. 

3. Paham Toleransi sebagai Partisipasi 

Sejalan dengan iklim keterbukaan yang belakangan ini semakin 

dihembuskan oleh pemerintah, maka kesadaran masyarakat terhadap hak 

tanggung jawab mereka terasa semakin meningkat pula. Akan tetapi, 

karena berbagai faktor, iklim keterbukaan tersebut kadang-kadang masih 

terasa rawan bagi stabilitas yang juga menjadi kebutuhan kita bersama.  

Pada tingkat perkembangan ketika pemerintah ingin meningkatkan 

partisipasi masyarakat seperti sekarang ini, maka masalah kebebasan 

memang merupakan suatu problem tersendiri. Sebab ia menyangkut 

aktualisasi dari kebebasan memiliki bentuk partisipasi yang diinginkan, 

yang sangat berkaitan dengan kondisi dan situasi yang sedang 

berkembang. Lebih dari itu, juga dengan masalah bagaimana kebebasan 

itu harus dipahami. 

Kebebasan yang demikian itu diperoleh seseorang hanya semata-

mata karena dia adalah manusia yang dilahirkan dalam keadaan bebas. 

Karena itu, kebebasan adalah watak asli atau fitrah manusia. Bila watak 

asli ini bisa dikembangkan secara sempurna, maka manusia dapat 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. 
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Dengan itu pula ia dapat meningkatkan taraf hidupnya menuju kondisi 

yang lebih baik dari watak ke watak. Dalam tataran pembangunan nasional 

suatu bangsa, inilah yang kemudian dikenal sebagai partisipasi.
61

 

Dapat disimpulkan, disetiap negara memiliki hak kebebasan 

terhadap warga Negaranya masing-masing. Seperti yang berada di negara 

Repulik Indonesia yang di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk 

memeluk agamanya masing-masing, karena di Indonesia memiliki 

keragaman budaya, ras, bahasa dan agama. Di negara Indonesia memiliki 

keberagaman terutama dalam hal agama, sebagai warga negara yang 

memiliki perbedaan agama akan tetapi mereka memiliki partisipasi yang 

begitu besar satu sama lain, contohnya yang berada di Manado ketika 

orang muslim merayakan lebaran dan melalukan sholat ied pada pagi hari, 

para non muslim berpartisipasi dalam hal menjaga umat muslim sampai 

selesai sholat dan begitupun sebaliknya dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Sehingga antar agama bisa dapat hidup dengan damai. 

C. Kerohanian Islam 

1. Remaja dan Rohis 

Remaja (Al-Murahaqah) dalam bahasa arab berasal dari kata 

“Rahaqa” yang berarti mendekati, sehingga dari segi bahasa masa remaja 

berarti usia meninggalkan masa anak-anak dan mendekati masa dewasa. 

Sedangkan menurut psikologi, remaja adalah munculnya kematangan 
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fisik, intelektual, psikologis, dan sosial seorang anak. Berbagai 

problematika yang muncul seringkali terjadi karena kurangnya 

pengalaman dalam berinteraksi, pertumbuhan dan kebutuhan remaja yang 

terus berkembang.
62

 

Remaja adalah pertumbuhan dari anak-anak menuju ke tingkat 

kedewasaan, setiap manusia pasti akan melewati masa remaja yang 

dimana masa remaja adalah pertumbuhan baik secara fisik dan intelektual 

anak dan para remaja dapat terpengaruh akan lingkungan yang ada, 

sehingga para remaja butuh bimbingan dan kontrol dari orang tua dan guru 

agar anak tidak terpengaru dengan lingkungan yang tidak baik. 

Remaja ingin diperhatikan oleh orang lain. ada yang menonjol ke 

arah positif dan ada ke arah negatif.  Yang positif seperti keinginan 

keikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sebenarnya 

ia belum matang untuk turut serta di dalamnya, seperti timbulnya gagasan-

gagasan dan usul-usul yang muluk-muluk yang sulit untuk dilaksanakan.
63

 

Seperti keikutsertaan dalam organisasi Rohis, para remaja yang bergabung 

di Rohis agar bisa dapat pengalaman yang baru dan wawasan menjadi 

luas. 

Kerohanian Islam disingkat (ROHIS) berasal dari dua kata, yaitu 

kerohanian dan Islam. Kerohanian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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(KBBI), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana 

dikutip oleh Ummu Hanifah, berasal dari kata dasar “ROHIS” yang 

artinya berkaitan dengan roh/rohaniah. 

Sedangkan Islam secara etimologis berasal dari Bahasa Arab 

“Salima” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk dari 

“Aslama” yang berarti memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa, 

dan juga berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Islam berarti “agama yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Qur‟an yang diturunkan 

ke dunia melalui wahyu Allah.
64

 

Dapat disimpulkan, Kerohanian Islam merupakan keimanan yang 

ada pada diri manusia, yang dimana manusia memenuhi apa yang telah 

diajarkan oleh agama dan menjauhi apa yang telah dilarangkan. 

Kerohanian Islam (ROHIS) merupakan sebuah organisasi 

mewadahi siswa-siswi yang beragama Islam untuk berkumpul dan 

bertujuan memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Fungsi 

Rohis adalah sebagai forum, pengajaran, dakwah dan sarana tambahan 

bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman Ke-Islaman.
65

 

Rohis adalah salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang ada di 

sekolah untuk menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan agar 

memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. 
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Rohis berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi sesama siswa 

dan sebagai wadah untuk memperdalam ajaran-ajaran agama Islam, 

sebagai media untuk membina mental sprititual peserta didik agar tidak 

mudah goyah dan terjerumus pada hal-hal negatif. 

Tujuan Rohis antara lain, meningkatkan kesadaran dan ketakwaan 

kepada Allah, memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang luhur, 

memahami hakikat hukum Islam dan memupuk rasa persatuan dan 

kesatuan sebagai sesama Muslim serta menumbuhkan secara tidak 

langsung kader-kader (calon) pemimpin Islam agar mampu terjun dalam 

pembangunan bangsa dan Negara dengan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama Islam (Islam Kaffah) dalam kehidupan sehari-hari.
66

 

Rohis bukan hanya sebagai organisasi saja, akan tetapi dengan 

adanya Rohis, siswa dapat lebih dekat kepada Allah dengan memenuhi apa 

yang sudah menjadi kewajiban bagi diri mereka dan dapat lebih erat tali 

silaturahmi antar sesama. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Kesiswaan. 

Pembinaan kesiswaan adalah suatu pengelolaan kegiatan secara 

sistematis dan terpadu yang mencakup keberadaan peserta didik sesuai 

nilai-nilai luhur Pancasila yang dilakukan oleh pemangku kepentingan 

pendidikan. Materi pembinaan kesiswaan sebagaimana dinyatakan dalam 
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Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2008 tantang Pembinaan Kesiswaan, 

meliputi: 

a. Pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa; 

b. Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia; 

c. Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela 

negara; 

d. Pembinaan prestasi akademik, seni, olahraga, sesuai dengan 

minat dan bakat; 

e. Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, 

lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks 

masyarakat plural; 

f. Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan; 

g. Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis 

sumber gizi yang terdiversifikasi; 

h. Pembinaan sastera dan budaya; 

i. Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 

j. Pembinaan Komunikasi dalam bahasa Inggris.
67

 

Dalam pembinaan tersebut siswa dapat berkembang dengan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan dapat memiliki akhlak yang mulia 

untuk memajukan Indonesia dimasa yang akan datang. 
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2. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi Rohis 

Kerohanian Islam (Rohis) adalah kegiatan yang mengenalkan Islam 

secara mendalam kepada para remaja, kaum muda-mudi, para pelajar 

siswa-siswi di sekolah, sehingga kegiatan Kerohanian Islam mampu 

bermanfaat dan menjadikan remaja sebagai agent of change dan trend 

center Islam di tengah bergejolaknya dunia remaja. Terutama bagi remaja 

zaman now. 

Pada dasarnya, kegiatan dari kerohanian Islam adalah segala kegiatan 

yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman yang lebih 

mendalam tentang ajaran Islam dan implementasinya kepada para 

anggotanya. Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah dapat menambah jenis-

jenis kegiatan ekstrakulikuler Rohis yang lain, serta dapat menyesuaikan 

dan mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi, 

dan potensi masing-masing siswa selama tidak menyimpang dari tujuan 

pendidikan nasional apalagi sampai mengancam NKRI serta tujuan 

penyelenggaraan Rohis di sekolah tersebut.
68

 

Kegiatan yang Rohis lakukan merupakan kegiatan yang dapat 

mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka 

dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan yang 

tidak mengikuti organisasi Rohis. 
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D. Kajian Yang Relevan 

Kajian ini merupakan kajian yang mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan penulusuran hasil-hasil penelitian skripsi yang ada, 

ditemukan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Surhardi SL mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, dengan judul Sikap Keberagamaan Masyarakat Islam 

Terhadap Penganut Kristen di Desa Sicini Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa tahun pelajaran 2016.
69

 Fokus penelitian ini terletak 

pada sikap dan hubungan antara masyarakat Islam dan masyarakat 

kristen. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fandi Akhmad mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin, Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Hubungan Keberagamaan Hidup 

Dalam Konteks Toleransi Antara Jamaah Ahmadiyah Dengan Non 

Ahmadiyah di Desa Baciro D.I Yogyakarta tahun 2008.
70

 Fokus 
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penelitian terletak di hubungan antara kedua keyakinan yang berbeda, 

sehingga dapat menimbulkan kerukunan, ketentraman dan kedamaian 

antara mereka. 

3. Skripsi yang dilakukan oleh Yeni Kurnianingsih mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 

dengan judul Penanaman Sikap Toleransi antar Siswa Beda Agama di 

Sekolah Confucius Terpadu SD Mulia Bakti Purwokerto tahun 2018. 
71

 

Fokus penelitian terletak di Penanaman sikap Toleransi yang 

diterapkan di SD Mulia Bakti Purwokerto. 

Sedangkan penelitian peneliti yang berjudul Keberagamaan dan 

Toleransi Pengurus Rohis di SMA Negeri 2 Manado, memfokuskan pada 

bagaimana keberagamaan dan toleransi yang dilakukan para pengurus 

Rohis di SMA Negeri 2 Manado terhadap yang non muslim karena 

muslim yang berada di SMA Negeri 2 Manado merupakan minoritas 

dibandingkan dengan non muslim. Perbedaan  antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian peneliti dari segi objek dan lokasi penelitiannya. 

Penelitian dari Suhardi SL, objek penelitiannya adalah masyarakat Islam 

dan masyarakat Kristen dan lokasinya di desa Sicini kecamatan Parigi 
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kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian dari Fandi Akhmad, objek 

penelitiannya adalah antara jamaah ahmadiyah dengan non ahmadiyah, 

lokasinya di desa Baciro d.i Yogyakarta, dan penelitian dari Yeni 

Kurnianingsih, objek penelitiannya adalah siswa yang berbeda agama, 

lokasinya di SD Mulia Bakti Purwokerto , Sedangkan objek dari penelitian 

peneliti adalah para pengurus Rohis dan lokasinya pada SMA Negeri 2 

Manado. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya 

adalah membahas tentang keberagamaan dan toleransi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab III ini peneliti akan memaparkan metodologi penelitian 

tentang model dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber data 

dan istrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan uji keabsahan data. Di mulai dengan pemaparan model dan 

pendekatan penelitian. 

A. Model dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif 

dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, 

dinamakan  metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena 

proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai 

metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan 

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
72

 

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.
73
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Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis 

dalam ilmu pendidikan yang termasuk penelitian deskriptif kualitatif. 

Pandangan Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Merleu Ponty, pelapor 

aliran fenomenologi, sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau 

fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu 

sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis.
74

 Dengan 

pendekatan ini peneliti mencoba menelusuri atau mencari tahu sikap 

keberagamaan siswa muslim (Rohis) dan sikap toleransi siswa muslim (Rohis) 

terhadap non muslim. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan masalah diangkat, maka lokasi penelitian dilakukan di SMA 

Negeri 2 Manado tempatnya di Jln Totoliu Supit no 27 Tingkulu Kec Wanea 

kota Manado. 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Bulan Jenis Kegiatan 

1 Juli Pengambilan data di Sekolah 

2 Agustus Pengambilan data di Sekolah 

Konsultasi dengan pembimbing 

3 September Konsultasi dengan pembimbing 

4 Oktober Konsultasi dengan pembimbing 
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5 November Ujian Seminar Hasil 

Perbaikan Skripsi 

6 Desember Ujian Munaqasyah 

 

C. Sumber Data dan Instrumen Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian. Menurut lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumentasi dan lain-lain.
75

 Dari sumber data yang diperoleh dalam 

mendapatkan data-data langsung yang akan diteliti yaitu, guru-guru serta 

siswa-siswi Rohis dan siswa non muslim di SMA Negeri 2 Manado, serta 

sumber tertulis dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. 

Dalam instrumen penelitian terdapat dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data.
76

 Instrumen penelitian kualitatif adalah dari penelitian itu 

sendiri atau peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 
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D. Teknik pengumpulan data 

Tahapan-tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
77

 

Peneliti melakukkan wawancara dilakukan secara informal dan tidak 

terstruktur, untuk lebih dekat dengan para informasi para kepala sekolah, 

guru mata pelajaran pendidikan Islam dan kristen, para siswa Rohis, dan 

siswa non muslim di SMA Negeri 2 Manado. 

2. Observasi 

Obeservasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner.  

Menurut Sutrisno Hadi, obeservasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikologi. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan.
78
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Observasi dilakukan dengan mengunjungi dan mengamati siswa di 

SMA Negeri 2 Manado, sehingga secara langsung melihat bagaimana 

keberagamaan dan toleransi antar beragama. Pada saat saya melakukan 

observasi saya mengikuti dan mengamati kegiatan mereka saat tazkir dari 

pembukaan sampai penutupan dan saat berjalannya. Dan juga ketika saya 

melakukan observasi saya mengamati dari jauh ada dua orang siswa 

muslim dan siswa non muslim saling berbicara, mereka kelihatan teman 

dekat dan mereka mengobrol dengan nyaman antara satu sama lain. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan dalam rangka menjaring 

data yang berkaitan dengan persoalan dan kearsipan. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan penelitian yang diteliti di SMA Negeri 2 Manado. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), 

dan dilakukan secara terus-menerus samapai datanya jenuh.
79

 

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
80

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari teori 

model Miles dan Huberman, yaitu dengan Data Reduction (Reduksi Data), 

Data Display (Penyajian Data), dan Conclusion Drawing/Verification.
81

 

F. Uji Keabsahan Data 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 

dan waktu. 

1. Trigulasi Sumber 

Trigulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya demintakan kesempatan (member check) dengan 

sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
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berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawaancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumentasi. Apabila data yang dihasilkan berbeda, maka 

peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada sumber data untuk 

memperoleh data yang dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga mempengaruhi kredibel data.  Dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan  dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
82

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam pengujian yaitu 

triangulasi dan membercheck yakni pengecekan kembali data dan 

kebenaran dari informasi yang kemudian dikesepakati. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV ini peneliti akan memaparkan hasil dan pembahasan 

penelitian saya, di mulai dengan pemaparan informasi demografi. 

A. Informasi Demografi 

Informasi demografi ini akan disampaikan tentang inisial nama, jenis 

kelamin, agama, kelas, mata pelajaran yang diajarkan, tempat dan waktu 

wawancara oleh siswa dan guru yang di wawancara. 

Tabel 4.1: Informasi Demografi Siswa Yang Diwawancara  

No Inisial 

Nama 

Jenis 

Kelamin  

Agama Kelas Jabatan Tempat dan 

waktu wawancara 

1 R.B. Laki-laki Islam Kelas XI 

Bahasa 

Anggota 

Rohis 

Sekolah SMAN 2 

Manado, 06 

agustus 2019 

2 W.P. Laki-laki Islam Kelas XII 

IPS 1 

Wakil Ketua 

Rohis 

Sekolah SMAN 2 

Manado, 06 

agustus 2019 

3 A.M. Laki-laki Islam Kelas XII 

IPS 1 

Ketua Rohis Sekolah SMAN 2 

Manado, 06 

agustus 2019 

4 W.B. Perempuan Islam Kelas XII 

IPA 6 

Bendahara 

Rohis 

Sekolah SMAN 2 

Manado, 06 

agustus 2019 

5 J.K. Laki-laki Kristen Kelas XII 

IPS 2 

Anggota 

Pelsis 

Sekolah SMAN 2 

Manado, 06 

agustus 2019 

6 D.Y.T.

S. 

Perempuan Kristen Kelas XII 

IPA 6 

Anggota 

Pelsis 

Sekolah SMAN 2 

Manado, 06 

agustus 2019 

 

Sebagaimana terlihat dari tabel 4.1, dari enam siswa yang 

diwawancarai empat dari mereka laki-laki dan dua perempuan. Agamanya 

empat dari agama Islam dan dua Kristen. Kelasnya, lima duduk di kelas 
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XII dan satu duduk di kelas XI yang duduk di kelas XII tiga dari IPS dan 

dua dari IPA sementara duduk di kelas XI dari jurusan Bahasa. Keenam 

siswa diwawancarai di sekolah pada tanggal yang sama pada waktu yang 

berbeda. 

Tabel 4.2: Informasi Demografi Guru Yang Diwawancara 

No Inisial 

Nama 

Jenis 

Kelamin  

Agama Jabatan Tempat dan waktu 

wawancara 

1 D.S.O Laki-laki Kristen Kepala Sekolah Sekolah SMAN 2 Manado, 

14 november 2019 

2 M.L. Perempuan Islam Guru Agama 

Islam 

Sekolah SMAN 2 Manado, 

06 agustus 2019 

3 H.M. Laki-laki Islam Guru Agama 

Islam 

Sekolah SMAN 2 Manado, 

06 agustus 2019 

4 B.S. Perempuan Kristen Guru Agama 

Kristen 

Sekolah SMAN 2 Manado, 

14 november 2019 

 

Sebagai terlihat dari tabel 4.2 dari empat guru yang diwawancarai, dua 

dari perempuan dan dua dari laki-laki, dua guru agamnyaa kristen, dua 

guru agamanya Islam. Satu kepala sekolah, kedua guru mengajarkan 

pendidikan agama Islam dan satu guru mengajarkan pendidikan agama 

kristen. Keempat guru diwawancarai di sekolah pada tanggal dan waktu 

yang berbeda. Dua guru pada tanggal yang sama dan dua lainnya pada 

tanggal yang sama dan waktu yang berbeda. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Wawancara 

1.1 Keberagamaan di Rohis 

Tabel 4.3: Data wawancara 4 siswa SMA Negeri 2 Manado tentang 

keberagamaan. 

N

o 

Inisia

l 

Nam

a 

1 

Seorang muslim 

wajib menjaga sholat 

5 waktu, ketika anda 

berada dilingkungan 

sekolah. apakah anda 

selalu menjaga 

bagian dari sholat 5 

waktu? 

2 

Menutup aurat 

merupakan kewajiban 

bagi setiap muslim. 

Bagaimana tanggapan 

atau sikap anda 

sebagai seorang 

muslim? 

3 

Apa saja 

kegiatan 

yang 

dilakukan 

Rohis 

dalam 

meningkatk

an 

keteguhan 

agama? 

4 

Ketika sudah 

selesai dari 

sekolah ini dan 

sudah tidak 

menjabat sebagai 

Rohis. Apa visi 

misi anda 

kedepan dalam 

menjalankan 

keteguhan 

beragama? 

1 R.B. Terkadang tidak 

sholat, karena sudah 

bau keringat, saya 

berusaha menjaga 

kebersihan diri, agar 

dapat melaksanakan 

sholat. 

Islam mengajarkan 

untuk menutup aurat,  

saya menegur, untuk 

menutup aurat, tetapi 

mereka acuh 

Kegiatan 

tazkir, buka 

puasa 

bersama, 

kultum 

singkat 

pada hari 

jumat 

Menjaga hati, 

memiliki akhlak 

yang mulia, 

saling 

menghargai 

2 W.P. Kadang saya 

melaksanakan sholat, 

karena fasilitas di 

sekolah masih 

kurang, para rohis 

mengajak untuk 

melaksanakan sholat, 

di mesjid baitul 

rahman, meminta 

izin kepada guru. 

Dilingkungan sekolah, 

masih kurang yang 

menutup aurat, 

tindakan yang kurang 

tepat, karena kami 

sudah dewasa, sudah 

mengetahui mana baik, 

dan tidak baik. 

2 tahun 

terakhir, 

kegiatan 

tidak 

banyak, 

kegiatan 

buka puasa, 

menghadiri 

undangan, 

tazkir setiap 

jumat 

Menjaga sholat 5 

waktu,  merubah 

diri mejadi lebih 

baik dalam 

bentuk mengubah 

akhlak   

 

3 A.M. Selalu menjaga 

sholat, sebagian 

sholat di sekolah, dan 

yang memiliki 

kendaraan sholat di 

mesjid baitul rahman 

Dalam al-qur‟an, 

wanita tidak menutup 

aurat, akan digantung 

rambutnya, pernah 

mengingatkan, yang 

masih membuka aurat, 

untuk menutup arat. 

Buka puasa 

bersama, 

undangan 

tazkir, 

tazkir hari 

jumat. 

Mengutamakan 

ibadah, 

mengikuti 

kegiatan-

kegiatan, 

organisasi-

organisasi. 
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4 W.B. Selalu menjaga 

sholat, meminta izin 

untuk sholat di 

mesjid baitul 

rahman. 

Menutup aurat 

kesadaran dari diri, 

dalam islam wanita 

diwajibkan untuk 

menutup aurat, saya 

mengajak, untuk 

menutup aurat, mereka 

banyak alasan. 

Rohis 

memiliki 

proker, 

seperti 

tazkir, buka 

puasa, 

LDK, 

kegiatan 

LDK guru 

belum 

menyetujui, 

rohis masih 

berusaha, 

bisa 

terlaksana 

Tetap istiqomah 

dalam agama, 

menngikuti 

remaja mesjid, 

kajian-kajian 

 

Hasil wawancara 4 orang siswa di SMA Negeri 2 Manado terkait 

dengan keberagamaan mereka dapat dilihat pada tabel 1. 

Dari empat siswa yang wawancara soal komitmen dalam menjalankan 

sholat lima waktu, dua siswa menunjukan komitmen tinggi dan dua 

lainnya menunjukan komitmen kuran tinggi. Siswa A.M. yang 

menunjukan komitmen tinggi menyatakan bahwa: 

“Selalu menjaga sholat, sebagian sholat di sekolah, dan yang memiliki 

kendaraan sholat di mesjid baitul rahman.
83

” 

Hasil wawancara dengan W.B. di SMAN 2 Manado yaitu sebagai 

berikut: 

“Selalu menjaga sholat, meminta izin untuk sholat di mesjid baitul 

rahman.
84

” 
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Sementara siswa R.B. yang memiliki komitmen kurang tinggi 

mengatakan: 

“Terkadang tidak sholat, karena sudah bau keringat, saya berusaha 

menjaga kebersihan diri, agar dapat melaksanakan sholat.
85

” 

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan siswa W.P. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Kadang saya melaksanakan sholat, karena fasilitas di sekolah masih 

kurang, para rohis mengajak untuk melaksanakan sholat, di mesjid 

baitul rahman, meminta izin kepada guru.
86

” 

- Kewajiban menutup aurat 

Saat ke empat siswa di wawancara soal kewajiban menutup aurat 

sebagai muslim semua menunjukkan kepedulian terhadap teman mereka 

yang masih membuka aurat, argumen yang melatar belakangi ada 

perbedaan seperti siswa yang menggunakan naskah agama  secara tekstual 

dan ada juga yang menggunakan konteks dalam artian memakai logika  

untuk menunjukan kepedulian terhadap teman mereka yang membuka 

aurat. 

Siswa R.B. yang menggunakan naskah agama dalam kepedulian 

menutup aurat yaitu sebagai berikut: 

“Islam mengajarkan untuk menutup aurat,  saya menegur, untuk 

menutup aurat, tetapi mereka acuh.
87

” 
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Sama halnya dengan hasil wawancara siswa A.M. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Dalam al-qur‟an, wanita tidak menutup aurat, akan digantung 

rambutnya, pernah mengingatkan, yang masih membuka aurat, untuk 

menutup arat.
88

” 

Dan siswa W.P. yang menggunakan konteks dalam kepedulian 

menutup aurat yaitu sebagai berikut: 

“Dilingkungan sekolah, masih kurang yang menutup aurat, tindakan 

yang kurang tepat, karena kami sudah dewasa, sudah mengetahui 

mana baik, dan tidak baik.
89

” 

Serta hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Menutup aurat kesadaran dari diri, dalam Islam wanita diwajibkan 

untuk menutup aurat, saya mengajak, untuk menutup aurat, mereka 

banyak alasan.
90

” 

- Kegiatan Rohis 

Dari empat siswa di wawancara tentang aktivitas yang menunjukkan 

komitmen keberagaman lewat Rohis semua kegiatan yang dilakukan 

menunjukkan mereka memiliki komitmen atau tingkat keberagamaan yang 

tinggi. 

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan siswa R.B. di 

SMAN 2 Manado yaitu sebagai berikut: 
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“Kegiatan tazkir, buka puasa bersama, kultum singkat pada hari 

jumat.
91

” 

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan siswa W.P. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Dua tahun terakhir, kegiatan tidak banyak, kegiatan buka puasa, 

menghadiri undangan, tazkir setiap jumat.
92

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa A.M. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Buka puasa bersama, undangan tazkir, tazkir hari jumat.
93

” 

Serta hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Rohis memiliki proker, seperti tazkir, buka puasa, LDK, kegiatan 

LDK guru belum menyetujui, rohis masih berusaha, bisa 

terlaksana.
94

” 

- Visi misi setelah tidak menjabat sebagai Rohis 

Saat di tanya empat siswa mengenai visi misi kedepan dalam 

menjalankan keteguhan agama semua memiliki komitmen dalam 

meningkatkan keteguhan atau menjaga akhlak yang baik bagi diri mereka. 

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan siswa R.B. di 

SMAN 2 Manado yaitu sebagai berikut: 

“Menjaga hati, memiliki akhlak yang mulia, saling menghargai.
95

” 
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Sama halnya dengan hasil wawancara siswa W.P.  di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Menjaga sholat 5 waktu,  merubah diri mejadi lebih baik dalam 

bentuk memperbaiki akhlak.
96

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa A.M. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Mengutamakan ibadah, mengikuti kegiatan-kegiatan, organisasi-

organisasi.
97

” 

Serta hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Tetap istiqomah dalam agama, mengikuti remaja mesjid, kajian-

kajian.
98

” 
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1.2 Konsep dan Praktek Toleransi di kalangan Rohis 

Tabel 4.4: Data wawancara 6 siswa SMA Negeri 2 Manado tentang konsep    

toleransi. 

No Inisial 

nama 

1 

Apa yang anda ketahui tentang toleransi? 

1 R.B. Menghargai, tidak mencela agama lain 

2 W.P. Saling menghargai, perbedaan, dalam bergaul, tidak memandang 

agama. 

3 A.M. Menghormati, menghargai agama lain 

4 W.B. Menghargai, menghormati, erat dengan kehidupan hati-hari 

5 J.K. Kerukunan, ada damai, menghormati agama lain 

6 D.Y.T.S Saling menghargai perbedaan yang ada 

 

Hasil wawancara enam orang siswa di SMA Negeri 2 Manado terkait 

dengan konsep dan praktek toleransi mereka dapat dilihat pada tabel 4.4 

Dari enam yang ditanya tentang toleransi, keenamnya menegaskan 

atau mengungkapkan bahwa toleransi sangat terkait dengan “menghargai 

atau menghormati agama lain”, argumen yang melatar belakangi yaitu 

empat siswa memiliki pemahaman toleransi secara tekstual dan dua siswa 

memiliki pemahaman toleransi secara kontekstual. 

Siswa R.B. yang memiliki pemahaman toleransi secara tekstual yaitu 

sebagai berikut: 

“Menghargai, tidak mencela agama lain
99

” 
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Sama halnya dengan hasil wawancara dengan siswa A.N. di SMAN 2 

Manado sebagai berikut: 

“Menghormati, menghargai agama lain
100

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa J.K. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Kerukunan, ada damai, menghormati agama lain
101

” 

Serta hasil wawancara dengan siswa D.Y.T.S. di SMAN 2 Manado 

yaitu sebagai berikut: 

“Saling menghargai perbedaan yang ada
102

” 

Sementara siswa W.P. yang memiliki pemahami toleransi secara 

kontekstual yaitu sebagai berikut: 

“Saling menghargai, perbedaan, dalam bergaul, tidak memandang 

agama.
103

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Menghargai, menghormati, erat dengan kehidupan hari-hari.
104

” 
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Tabel 4.5: Data wawancara 6 siswa SMA Negeri 2 Manado tentang praktek 

toleransi 

N

o 

In

isi

al 

na

m

a 

1 

Bagaim

ana anda 

berinter

aksi 

sosial 

terhadap 

non 

muslim? 

2 

Sebagai 

minoritas disini, 

anda bergaul 

dengan teman 

yang non 

muslim. 

Bagaiman anda 

membatasi diri 

dengan mereka? 

3 

Apakah 

saudara 

pernah 

mengalam

i 

permasala

han 

dengan 

teman 

non 

muslim? 

4 

Bagaimana 

sikap 

toleransi 

anda di luar 

sekolah? 

5 

Bagaimana 

sikap anda 

ketika yang 

non muslim 

mengajak anda 

untuk keluar, 

misalnya ke 

pap atau 

tempat hiburan 

yang lainnya. 

bagaimana 

anda 

memposisikam 

diri anda yang 

bergama  

muslim? 

6 

Bagaimana 

sikap anda 

ketika teman 

non muslim 

mengundang 

suatu acara, 

misalnya 

ulan tahun 

atau natal. 

Bagaimana 

anda 

menanggapi 

atau 

menyikapiny

a? 

1 R.

B. 

Berinter

kasi 

dengan 

baik, 

agama 

mengaja

rkan, 

menjaga 

keserasi

an antar 

umat 

beragam

a, 

dianjurk

an rasul. 

Membatasi 

ketika mereka 

beribadah, tidak 

boleh 

mengganggu, 

begitupun 

sebaliknya. 

Pernah 

terjadi 

permasala

han, 

bukan 

permasala

han 

tentang 

agama, 

permasala

han 

sosial, 

menangga

pi dengan 

sabar, 

tidak 

sampai 

berkelahi 

Menjaga 

keharmonisa

n, keserasian, 

menjaga 

keutuhan. 

Menolak 

dengan baik, 

membuat 

mereka tidak 

tersinggung, 

Menghadiri 

acara, 

menghargai, 

mereka 

ibadah, tidak 

ikut, saya 

hanya duduk, 

memanggil 

makan, 

menolak 

dengan baik, 

hanya makan 

kue 

2 W

.P

. 

Bertema

n 

dengan 

baik, 

bercand

a, saling 

tegur 

sapa, 

tolong 

menolon

g. 

Sebagai muslim, 

saya membatasi 

diri, ketika 

mereka 

berkumpul, 

dengan seiman, 

sedang 

membahas, 

agama mereka, 

tidak bergabung. 

Tidak ada 

permasala

han, kami 

saling 

bahu 

membahu 

Toleransi 

diluar 

sekolah 

sangat baik, 

mereka 

mencari 

dana, 

pembanguna

n gereja, 

kami 

membantu 

membeli 

Menolak 

dengan baik, 

menjaga 

perasaan 

mereka, 

sebagai 

muslim, tau 

memposisikan 

diri 

Akan datang, 

alasan 

kebersamaan 

atau 

menghargai, 

tidak datang, 

ada 

halangan, 
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3 A

.

M

. 

Saling 

bertegur 

sapa, 

bercand

a 

Sering bercanda, 

bercanda tidak 

mengaitkan 

dengan agama 

Tidak ada 

permasala

han, 

saling 

menjaga 

perasaan 

satu sama 

lain 

Saling 

menghargai 

keyakinan 

masing-

masing, 

saling 

membantu 

dalam bidang 

sosial. 

Menolak 

dengan cara 

baik, saya 

mengikuti, 

saya akan 

terbawa 

suasana, lebih 

baik tidak ikut, 

walaupun 

teman baik. 

Akan 

menghadiri 

undangan, 

menghargai. 

4 W

.B

. 

Bertegur 

sapa, 

saling 

menghar

gai satu 

sama 

lain 

Membawa 

makanan, di 

islam haramkan, 

saya tidak 

mendekat. 

Pernah 

mengalam

i 

permasala

han, adu 

argumen, 

pemaham

an 

mereka, 

pemaham

an kami, 

saya 

menengah

i/ 

Menyeles

aikan 

argumen 

trsebut. 

Saling 

menghargai, 

saling 

menegur 

sapa. 

Menolak 

dengan baik, 

mencari alasan 

yang tepat, 

tidak membuat 

tersinggung 

Mendapat 

undangan pra 

natal, saya 

datang, 

menghargai, 

ketika 

mereka 

ibadah, tidak 

mengikuti 

ibadah 

tersebut 

5 J.

K

. 

Berinter

aksi 

secara 

baik, 

tidak 

membed

akan 

 Tidak ada 

permasala

han, 

mengharg

ai, 

menghor

mati 

Toleransi 

diluar 

sekolah 

berteman 

dengan baik, 

saling tegur 

sapa, saling 

bercanda. 

  

6 D

.

Y

.T

.S

. 

Berinter

aksi 

dengan 

baik, 

saling 

bercand

a 

 Tidak ada 

permasala

n, 

berteman 

dengan 

baik. 

Saling 

menghargai, 

menghormati

. 
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- Interaksi sosial dengan non Muslim 

Dari enam siswa ditanya tentang interaksi sosial, mereka berinteraksi 

dengan baik namun ada yang melatar belakangi perbedaan ada yang 

menggunakan naskah agama yaitu tekstual dan ada yang menggunakan 

konteks dalam artian menggunakan logika untuk berinteraksi. 

Siswa R.B. yang berinteraksi menggunakan tekstual yaitu sebagai 

berikut: 

“Berinterkasi dengan baik, agama mengajarkan, menjaga keserasian 

antar umat beragama, dianjurkan rasul.
105

” 

Sementara siswa W.P. yang berinteraksi menggunakan kontekstual 

yaitu sebagai berikut: 

“Berteman dengan baik, bercanda, saling tegur sapa, tolong 

menolong.
106

” 

Sama halnya dengan hasil wawancara siswa A.M. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Saling bertegur sapa, bercanda
107

” 
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Dan hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Bertegur sapa, saling menghargai satu sama lain.
108

” 

Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan siswa J.K. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Berinteraksi secara baik, tidak membedakan.
109

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa D.Y.T.S.  di SMAN 2 Manado 

yaitu sebagai berikut: 

“Berinteraksi dengan baik, saling bercanda.
110

” 

- Kontrol diri sebagai minoritas 

Dari empat siswa yang ditanya mengenai membatasi diri dengan non 

muslim mereka memiliki perbedaan, ada yang membatasi diri dalam 

konteks agama dan ada yang membatasi diri dalam konteks sosial. 

Siswa R.B. yang membatasi diri dalam konteks agama yaitu sebagai 

berikut: 

“Membatasi ketika mereka beribadah, tidak boleh mengganggu, 

begitupun sebaliknya.
111

” 

Sama halnya  dengan hasil wawancara siswa W.P. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 
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“Sebagai muslim, saya membatasi diri, ketika mereka berkumpul, 

dengan seiman, sedang membahas, agama mereka, tidak 

bergabung.
112

” 

Sementara siswa A.M. yang membatasi diri dengan konteks sosial 

yaitu sebagai berikut: 

Sering bercanda, bercanda tidak mengaitkan dengan agama.
113

 

Dan hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Membawa makanan, di islam haramkan, saya tidak mendekat.
114

” 

- Pengalaman konflik dengan non Muslim 

Dari enam siswa yang ditanya tentang permasalahan dengan siswa 

non muslim dua siswa pernah mengalami permasalahan dan empat siswa 

tidak pernah mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan terjadi 

tidak terkait dengan agama melainkan terkait permasalahan sosial. 

Siswa R.B. yang mengalami permasalahan dengan non muslim yaitu 

sebagai berikut: 

“Pernah terjadi permasalahan, bukan permasalahan tentang agama, 

permasalahan sosial, menanggapi dengan sabar, tidak sampai 

berkelahi.
115

” 
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Sama halnya dengan hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Pernah mengalami permasalahan, adu argumen, pemahaman mereka, 

pemahaman kami, saya menengahi/Menyelesaikan argumen 

trsebut.
116

” 

Sementara siswa W.P. yang tidak mengalami permasalahan dengan 

siswa non muslim yaitu sebagai berikut: 

“Tidak ada permasalahan, kami saling bahu membahu.
117

” 

Sama halnya dengan hasil wawancara siswa A.N. di SMAN 2 Manado 

yaitu sebagai berikut: 

“Tidak ada permasalahan, saling menjaga perasaan satu sama lain.
118

” 

Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan siswa J.K. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Tidak ada permasalahan, menghargai, menghormati.
119

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa D.Y.T.S. di SMAN 2 Manado 

yaitu sebagai berikut: 

“Tidak ada permasalan, berteman dengan baik.
120

” 
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- Toleransi di luar sekolah 

Disaat ke enam ditanya tentang toleransi diluar sekolah semua 

berinteraksi dengan baik dan saling menghargai satu sama lain, argumen 

yang melatar belakangi ada perbedaan yaitu dalam bertoleransi ada yang 

berkontribusi sosial dan ada yang sosial bermasyarakat. 

Siswa W.P. yang memiliki toleransi dalam bentuk berkontribusi sosial 

yaitu sebagai berikut: 

“Toleransi diluar sekolah sangat baik, mereka mencari dana, 

pembangunan gereja, kami membantu membeli.
121

” 

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan siswa A.M. yaitu 

sebagai berikut: 

“Saling menghargai keyakinan masing-masing, saling membantu 

dalam bidang sosial.
122

” 

Sementara siswa R.B. yang memiliki toleransi dalam bentuk sosial 

bermasyarakat yaitu sebagai berikut: 

“Menjaga keharmonisan, keserasian, menjaga keutuhan.
123

” 

Sama halnya dengan hasil wawancara siswa W.B. di SMAN 2 

Manado yaitu sebagai berikut: 

“Saling menghargai, saling menegur sapa.
124

” 
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Dibuktikan dengan hasil wawancara siswa J.K. di SMAN 2 Manado 

yaitu sebagai berikut: 

“Toleransi diluar sekolah berteman dengan baik, saling tegur sapa, 

saling bercanda.
125

” 

Dan hasil wawancara dengan siswa D.Y.T.S. di SMAN 2 Manado 

yaitu sebagai berikut: 

“Saling menghargai, menghormati.
126

” 

- Hangout dengan non-muslim 

Dari empat siswa ditanya tentang teman yang mengajak keluar ke pap 

atau tempat hiburan yang lain, sebagai muslim harus tau memposisikan 

diri sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik, semua 

memberikan respon yang sama yaitu dengan menolak secara baik. 

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan siswa R.B. di 

SMAN 2 Manado yaitu sebagai berikut: 

“Menolak dengan baik, membuat mereka tidak tersinggung.
127

” 

Sama halnya dengan siswa W.P. di SMAN 2 Mando yaitu sebagai 

berikut: 

“Menolak dengan baik, menjaga perasaan mereka, sebagai muslim, 

tau memposisikan diri.
128

” 
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Dan hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Menolak dengan baik, mencari alasan yang tepat, tidak membuat 

tersinggung.
129

” 

Serta hasil wawancara dengan siswa A.M. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Menolak dengan cara baik, saya mengikuti, saya akan terbawa 

suasana, lebih baik tidak ikut, walaupun teman baik.
130

” 

- Menghadiri undangan teman non Muslim 

Saat empat siswa ditanya tentang teman non muslim mengundang ke 

acara misalnya acara ultah atau natal semua sepakat untuk datang dalam 

bentuk menghargai undangan tersebut. 

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan siswa R.B. di 

SMAN 2 Manado yaitu sebagai berikut: 

“Menghadiri acara, menghargai, mereka ibadah, tidak ikut, saya hanya 

duduk, memanggil makan, menolak dengan baik, hanya makan 

kue.
131

” 

Sama halnya dengan siswa W.P. di SMAN 2 Manado yaitu sebagai 

berikut: 

“Akan datang, alasan kebersamaan atau menghargai, tidak datang, ada 

halangan.
132
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Dan hasil wawancara dengan siswa A.M. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Akan menghadiri undangan, menghargai.
133

” 

Serta hasil wawancara dengan siswa W.B. di SMAN 2 Manado yaitu 

sebagai berikut: 

“Mendapat undangan pra natal, saya datang, menghargai, ketika 

mereka ibadah, tidak mengikuti ibadah tersebut.
134

” 

2. Observasi 

Setelah peneliti observasi pada tanggal 23 juli 2019, dalam kondisi 

jam istirahat pertama peneliti mengamati dari jauh ada dua orang siswa 

muslim dan non muslim yang sedang duduk sambil berbincang atau 

mengobrol, mereka keliatan sangat nyaman dalam berinteraksi 

sehingga dalam berinteraksi mereka saling bercanda hingga tertawa. 

Dan dapat dilihat bahwa antara siswa muslim dan non muslim sikap 

toleransi mereka begitu besar sehingga dalam berteman mereka tidak 

memilih teman dan dapat berteman dengan baik. 

Dan observasi pada tanggal 26 juli 2019, saya mengikuti kegiatan 

tazkir bersama Rohis dan siswa muslim yang ada di SMA Negeri 2 

Manado, saya mengikuti dan mengamati bagaimana tatacara tazkir 

mereka dari awal tazkir sampai penutup. Pada awal pembukaan tazkir 

pengurus rohis beserta siswa muslim lainnya dan guru yang 
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mengawasi membuka dengan membaca surah Al-Fatihah dan 

dilanjutkan dengan membaca asmaul husna yang dipimpin dua orang 

siswa dan semua mengikutinya, kemudian dilanjutkan dengan 

membaca saritilawa dan kultum yang dibawah oleh pengurus Rohis, 

dilanjutkan penyampaian guru yang mengawasi berjalannya tazkir dan 

dilanjutkan dengan penyampaian dari Rohis kemudian ditutup dengan 

membaca surah Al-Asr. 

Pada saat berlangsungnya kegiatan tazkir, peneliti mengamati ada 

beberapa siswa yang bermain handphone dan mengobrol dengan teman 

lainnya sehingga mereka tidak terlalu fokus dengan kegiatan yang 

dijalani dan ada beberapa siswa sempat ditegur oleh guru yang 

mengawasi, mereka melakukan tazkir meminjam kelas XI IPS 2 

karena mereka belum mempunyai tempat khusus untuk melakukan 

kegiatan tazkir. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang saya kumpulkan berupa jadwal atau program 

kerja dan kepengurusan Rohis (Kerohanisan Islam) SMA Negeri 2 

Manado tahun 2019/2020, di dalam program kerja mereka ada 

kegiatan jangka panjang dan kegiatan jangka pendek. Dalam 

kepengurusan ada nama-nama inti pengurus dan nama-nama seksi-

seksi kerohanian Islam yang menjabat sebagai Rohis periode 2019-

2020. Dan ada dokumentasi saat mereka melakukan salah satu 
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program kerja jangka pendek yaitu kegiatan tazkir, yang dimana 

kegiatan tazkir itu dilakukan pada setiap hari jumat. 

C. PEMBAHASAN 

1. Keberagamaan di Rohis 

Hasil penelitian ini menunjukkan keberagamaan mereka memiliki 

orientasi ritualistik individual. Ritualistik yaitu cenderung pada ritual-

ritual khususnya sholat, zikir tidak bersifat sosial, individual yang 

mementingkan diri sendiri dalam beragama. 

Kesadaran menghayati dan melakukan hak dan kewajiban bagi 

para pemeluknya, baik dalam sikap, perilaku, perkataan, perbuatan, 

maupun pemikiran. Dalam hal ini, di dalam Islam dikenal ada huquq 

(hak-hak Allah) dan huquq al-Adami (hak-hak manusia). Sedangkan 

hak-hak manusia pada hakikatnya adalah kewajiban-kewajiban atas 

yang lain. Dalam hak Allah, sebagai manusia harus memenuhi semua 

yang sudah menjadi ketetapan Allah seperti mengerjakan sholat dan 

lain sebagainya, dan hak manusia adalah saling membantu satu sama 

lain, namun dalam keberagamaan mereka memiliki ritualistik 

individual. Keberagamaan mereka atau pemahaman mereka tentang 

perempuan masih bersifat bias perempuan dalam artian dalam menutup 

aurat cenderung hanya memperhatikan aurat perempuan dan tidak 

memperhatikan aurat laki-laki, pandangan ini menunjukkan pandangan 

yang patriaki dalam artian budaya yang membayangkan bahwa laki-
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laki lebih benar dari perempuan, pada hal laki-laki juga memiliki batas 

aurat yang mereka harus jaga dan tidak hanya perempuan saja. 

Menurut mereka dilingkungan sekolah  para wanita masih kurang yang 

menutup aurat, dalam hal ini mereka hanya fokus pada aurat 

perempuan sehingga pandangan mereka masih bersifat tajassus, tentu 

sebagai seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan mereka 

harus mengetahui batas aurat dan dapat menjaga aurat mereka. 

Sedangkan dari sisi kegiatan masih bersifat pritualistik yaitu lebih 

dominan ke tazkir hal tersebut dibuktikan dengan observasi yang 

dilakukan dan saya juga mengikuti kegiatan tazkir, dalam kegiatan 

tazkir ada yang hanya mengobrol dan ada yang lain serius dalam 

melaksanakan tazkir dalam hal ini sikap mereka dapat dilihat bahwa 

dalam kegiatan hanya sebagian yang mengikuti dengan serius, dan 

tidak ada misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan  yang menyentuh 

masyarakat atau sosial. Namun kegiatan LDK belum terlaksana karena 

belum ada persetujuan dari guru agama Islam dengan alasan belum ada 

tempat pelaksanaan untuk kegiatan tersebut, karena di sekolah SMA 

Negeri 2 Manado pernah terjadi kebakaran yang menyebabkan 

sebagian ruangan dilalap api sehingga mereka susah dalam mencari 

tempat dan kegiatan tersebut belum terlaksana. Akan tetapi para 

pengurus Rohis masih terus mencoba dan berusaha agar kegiatan 

tersebut dapat terlaksana.  
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Secara umum keberagamaan mereka masih ritualistik individual 

yaitu dengan kegiatan terbatas pada tazkir, zikir, orientasi mereka 

selesai dari Rohis hanya memperbaiki akhlak individual sebagai 

individu mereka tidak ada pemikiran inovatif misalnya dalam hal 

berinteraksi atau mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 

memberi bantuan kepada orang yang terkena bencana alam dan lain 

sebagainya. Rohis berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi sesama 

siswa dan sebagai wadah untuk memperdalam ajaran-ajaran agama 

Islam, sebagai media untuk membina mental spritual peserta didik agar 

tidak mudah goyah dan terjerumus pada hal-hal negatif. Tujuan Rohis 

antara lain, meningkatkan kesadaran dan ketakwaan kepada Allah, 

memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang luhur, memahami hakikat 

hukum Islam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan sebagai 

sesama muslim. 

Keberagamaan orang Indonesia pada umumnya ritualis dan 

individual ada literatur yang menyingung bahwa bentuk-bentuk 

keberagamaan ada orientasi sosial dan ada orientasi ritualistik. Ini 

tidak aneh di Indonesia sebab dalam konteks masyarakat secara umum 

memang pola atau model keberagamaan orang masih mementingkan 

ibadah-ibadah ritual ketimbang ibadah-ibadah sosial. Misalnya sholat 

lima waktu, sholat di mesjid, berzikir bersama, tapi masih jarang 

misalnya bagaimana keberagamaan itu dimaknai mengurangi 

penderitaan orang lain sehingga praktek-praktek ritual. Rupanya 
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kondisi sosial ini ikut mempengaruhi juga bagaimana mereka 

memahami keberagamaan. 

2. Konsep dan Praktek Toleransi di Kalangan Rohis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep siswa tentang 

toleransi masih terbatas pada tingkat saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain, sementara itu dari sisi praktek mereka 

menunjukkan keterampilan dan kearifan dalam menyikapi berbagai 

konsep interaksi sosial dengan pemeluk agama lain. 

Konsepsi mereka masih pasif hanya sekedar menghargai dan 

menghormati, belum ada toleransi untuk saling menghidupkan. Tapi 

mereka ikut berinteraksi aktif dengan orang yang beragama lain tanpa 

diminta atau tanpa dihadapkan pada kondisi tertentu, seperti berteman 

dengan baik, bercanda, saling tegur sapa, tolong menolong sehingga 

dapat hidup secara berdampingan. Toleransi dalam pergaulan hidup 

umat beragama bukan hanya toleransi dalam masalah-masalah 

keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu 

agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seragam, dalam 

masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Sehingga 

dapat tercipta kehidupan yang damai dan hidup dengan rukun. 

Maka dapat peneliti kemukakan bahwa sikap toleransi siswa 

muslim terhadap siswa non muslim begitu baik, hal tersebut dibuktikan 

dengan dimana antara siswa muslim maupun siswa non muslim 
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mereka begitu akrab sehingga mereka dalam berteman tidak saling 

membedakan, dapat menjaga keserasian, saling menghargai bahkan 

menghormati atas perbedaan yang ada, salah satunya dengan 

perbedaan keyakinan. Walau memiliki perbedaan hal tersebut tidak 

menjadi penghalang untuk mereka berinteraksi dengan baik, sehingga 

di dalam pembelajaran agama sangat penting untuk diajarkan 

mengenai toleransi karena dapat mengubah mindset siswa bahwa 

toleransi sangat perlu dalam kehidupan sosial agar tercipta bangsa 

yang damai, tentram dan bebas dari berbagai konflik yang ada. Hal 

tersebut dibuktikan dengan sikap-sikap siswa dalam kehidupan sosial 

di sekolah maupun diluar sekolah dan dalam bergaul mereka tidak 

memilih teman dan mereka dapat menjaga kerukunan antar umat 

beragama. 

3. Keserasian Antara Keteguhan Menjalankan Ajaran Agama 

Islam dan Toleransi 

Hasil penelitian tidak dapat menunjukkan secara pasti apakah 

siswa yang diwawancarai memiliki tingkat keteguhan beragama yang 

tinggi. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada 

pembahasan bagian satu, mereka memiliki tingkat keberagamaan 

tertentu dengan menjadi ritualistik individual. Berdasarkan 

pembahasan satu dan dua, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada 

tabel keberagamaan ritualistik individual tidak menghalangi mereka 
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untuk memiliki keterampilan dan kearifan dalam mempertahankan 

konsep toleransi yang mereka miliki. 

Keimanan bukan dengan angan-angan dan hiasan belaka, tetapi 

iman adalah sesuatu yang menancap kokoh di hati dan direalisasikan 

dengan amal perbuatan nyata. Mengungkap tentang perilaku seseorang 

yang dimotivasi oleh ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku ini lebih bersifat hubungan horizontal yakni hubungan 

manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Dalam berinteraksi 

dengan teman yang berbeda agama tentu mereka akan menjaga sikap 

toleransi seperti ketika mereka diundang keacara ulan tahun atau natal, 

sikap mereka akan menghadiri acara tersebut dengan alasan untuk 

menghargai undangan teman mereka yang non muslim, adanya 

seseorang memiliki orientasi ritualistik individual tidak menghalangi 

dia untuk mempraktekan konsep toleransi yang baik.  

Ritualistik individual lebih bersifat ke ritual-ritual secara agama, 

sebenarnya dia tidak fleksibel atau cenderung semua ekslusif dalam 

bersikap, tetapi faktanya mereka tetap mempunyai keterampilan 

kearifan lebih terbuka dengan teman-teman yang beda agama. 
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BAB V 

PENUTUP 

Dalam bab V ini peneliti akan memaparkan penutup tentang 

kesimpulan dan saran. Di mulai dengan kesimpulan. 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang”Keberagamaan dan Toleransi Pengurus Rohis 

di SMA Negeri 2 Manado”. Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Keberagamaan di Rohis 

Berdasarkan hasil penelitian secara umum keberagamaan mereka masih 

bersifat ritualistik individual yang dimana para Rohis lebih memfokuskan ke 

ritual-ritual ibadah seperti sholat, tazkir, berzikir dalam kegiatan mereka. 

Sehingga dalam kegiatan yang bersifat sosial mereka kurang dalam 

merealisasikan. 

Dalam kehidupan tentu agama sudah mengatur apa yang harus dilakukan 

dan yang tidak boleh dilakukan, di dalam agama ada hablu minallah dan 

hablu minannas yang dimana setiap manusia harus seimbang dalam ibadah 

atau hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia sehingga akan 

dapat tercipta kehidupan yang bahagia. Sehingga dalam menjalankan 

kehidupan tidak hanya hubungan dengan Allah saja yang harus dijaga 

melainkan hubungan dengan manusia juga harus dijaga. Misalnya hubungan 



87 
 

 
 

dengan manusia, harus saling tolong menolong atau membuat kegiatan yang 

berhubungan dengan masyarakat yang sedang mengalami musibah. 

2. Konsep dan Praktek Toleransi di kalangan Rohis 

Konsep mereka masih terbatas pada sikap menghargai dan menghormati 

namun dalam mempraktekan toleransi semua siswa yang diwawancarai 

mempunyai keterampilan mempraktekkan toleransi dalam berbagai  kondisi, 

dan dalam berinteraksi antara siswa muslim dan siswa non muslim tidak 

pernah terjadi konflik yang berlandaskan agama, mereka menjunjung tinggi 

nilai-nilai toleransi. 

Sikap toleransi sangat perlu ditanamkan kepada siswa bahkan sikap 

toleransi harus ditanamkan sejak kecil sehingga mereka dapat hidup secara 

berdampingan dengan damai dan dapat berteman atau bergaul dengan baik, 

perbedaan tidak menjadi penghalang untuk berbuat baik dan saling tolong 

menolong. Jika tidak ada sikap toleransi banyak orang yang akan bermusuhan 

dan saling membenci, hal tersebut karena bertoleransi sangat penting untuk 

kehidupan yang damai. 

3. Keserasian antara keteguhan menjalankan ajaran agama Islam yang 

condong berimplikasi pada sikap ekslusif dan toleransi yang condong 

berimplikasi pada sikap inklusif 

Secara umum siswa yang diwawancarai tidak menunjukkan secara pasti 

apakah memiliki sikap keteguhan yang tinggi atau tidak, namun dalam 

keberagamaan yang berorientasi ritualistik individual tidak menghalangi 
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mereka untuk memiliki keterampilan dalam konsep toleransi yang mereka 

jalani. Secara umum, sikap keberagamaan mereka lebih kearah ekslusif, 

namun mereka lebih terbuka kepada agama lain atau dalam bergaul mereka 

saling menghargai perbedaan yang ada, sehingga dapat tercipta kerukunan 

antara siswa muslim dan siswa non muslim. 

Perlu dicatat bahwa kesimpulan penelitian ini memiliki nilai generalisasi 

terbatas atau tidak bisa diberlakukan secara umum sehingga implikasi 

ilmiahnya mesti diterapkan secara hati-hati. Penelitian ini hanya melibatkan 

enam orang responden wawaancara. Untuk kesimpulan yang lebih luas, 

diperlukan studi yang lebih besar. 

B. Saran 

1. Peneliti berharap dari skripsi ini bisa menambah khasanah keilmuan dan 

pengetahuan di dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam, serta 

dapat memahami keberagamaan dan sikap muslim maupun non muslim 

harus saling menghargai hak dan kewajiban dalam bertoleransi. 

2. Peneliti berharap dari penelitian ini bisa ada penelitian yang lebih lanjut 

tentang keberagamaan dan toleransi, kedepannya peneliti menerima kritik 

dan saran dari para pembaca terutama bagi Dosen penguji Munaqasyah 

agar bisa menyempurnakan penelitian ini. 

3. Bagi pihak sekolah atau pihak lembaga terkait lainnya dan peneliti 

berikutnya diharapkan dapat lebih lanjut dengan mengambil populasi lebih 

besar dan dengan pokok yang lebih luas, sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan yang lebih luas dan menarik untuk diteliti. 
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4. Peneliti berharap dalam penelitian ini bisa mengembangkan toleransi,  

dalam masa-masa yang akan datang. Toleransi dapat ditingkatkan bukan 

hanya pada tataran menghormati dan menghargai tapi dapat di praktekan. 

Misalnya menjadi panitia hari-hari besar keagamaan. 

Demikian kesimpulan dan saran yang bisa peneliti paparkan sebagai hasil 

kajian tentang Keberagamaan dan Toleransi Pengurus Rohis di SMA Negeri 2 

Manado. Besar harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

terlebih bagi IAIN Manado dan Sekolah SMA Negeri 2 Manado serta diri peneliti 

pribadi sebagai bekal pengabdian di tengah-tengah masyarakat. 
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Lampiran 8: Hasil Wawancara Guru 

HASIL WAWANCARA GURU 

1. BPK. D.S.O 

 

a. Toleransi agama di SMA Negeri 2 Manado itu sangat penting 

diajarkan karena di SMA Negeri 2 manado memiliki beberapa agama 

seperti, Islam, kristen protestan, katolik, hindu dan budha yang berada 

di sekolah ini. Sehingga yang berbeda-beda agama ini diajarkan 

bagaimana menghormati, menghargai, kerja sama, tolong menolong 

antar sesama walaupun berbeda agama. 

b. Pengamatan saya mereka hidup berdampingan secara damai, bahkan 

saya ajarkan itu supaya harus tercipta setiap saat dan itu nampak 

dalam setiap kegiatan-kegiatan baik di kelas maupun di luar kelas. 

c. Kalau saya lihat dari muslim kepada non muslim tingkat toleransinya 

kalau dihitung presentasenya diatas 75-85%, mengapa saya tidak 

mengatakan 100% sebab saya tidak dapat melihat semua sikap siswa 

muslim maupun non muslim. Begitupun non muslim terhadap muslim. 

d. Permasalahan antara siswa ada, akan tetapi permasalahan yang terkait 

dengan agama tidak ada, sebab kita mengajarkan di sekolah ini bahwa 

di dalam ajaran setiap agama mengajarkan yang baik dan bukan yang 

tidak baik, walaupun caranya itu yang berbeda tetapi kita mengakui 

adanya Tuhan. 

e. Kontribusinya itu kita lihat dari sumbangan-sumbangan dari pihak 

sekolah apakah itu dana bos, atau sumbangan-sumbangan orang tua 

secara spontanitas, yang itu dilaksanakan dalam semua kegiatan-

kegiatan keagamaan yang memperingati hari raya agama-agama itu. 

 

2. Ibu M.L. 

Keberagamaan 

a. Sikap saya sebagai  seorang guru agama hanya menegur saja, dan 

mengajak siswa menuju ke tempat sholat. Walau tempat sholat yang 

disediakan disekolah ruangannya kecil. Sebagian besar anak yang 

mempunyai kendaraan mereka meminta izin untuk sholat di mesjid 

yang berada di pomurou yaitu mesjid baitul rahman, jam istirahat ke 2 

bertepatan  dengan sholat zuhur. Dulunya SMAN 2 Manado memiliki 



 
 

 
 

mushola dan tempat air wudhu akan tetapi di sekolah SMAN 2 

Manado pernah terjadi kebakaran yang mengakibatkan sebagian 

ruangan dilalap api, untuk sekarang diantisipasi apabila siswa yang 

ingin  sholat di luar di perbolehkan tetapi yang mempunyai kendaraan, 

dan yang tidak memiliki kendaraan tidak diizinkan. Tetapi juga di 

sekolah menyidiakan tempat sholat dan tempat air wudhu walau hanya 

sederhana. Usaha saya sebagai guru agama selalu mangajak atau 

diingat-ingatkan kembali kepada siswa untuk sholat entah berjamaah 

atau dia sendiri yang terpenting selalu diingatkan dan diberikn arahan 

b. Di sekolah SMAN 2 Manado adalah sekolah negeri (umum) yang 

dimana mayoritasnya adalah siswa non muslim dan siswa muslim 

hanya sebagai minoritas, di sekolah SMAN 2 Manado siswa muslim 

sudah sebagian besar menutup aurat namun ada yang belum menutup 

aurat akan tetapi usaha saya sebagai guru hanya memberikan 

pemahaman dan menjelaskan kepada siswa bahwa perempuan yang 

sudah baliq wajib untuk menutup auratnya. Namun semua tergantung 

kepada siswa tersebut karena sebagai guru saya tidak bisa 

memaksakan agar siswa tersebut untuk menutup auratnya, semua dari 

kesadaran mereka sendiri 

c. Selain aktif dalam pembelajran di sekolah juga ada kegiatan ekstra, 

Pertama setiap siswa muslim setiap hari jumat mengikuti kegiatan 

tazkir yang sudah menjadi program rutinitas Rohis, yang setiap hari 

jumat dilakukan tazkir untuk memperteguh keimanan terhadap agama 

pada diri siswa. Yang kedua, diskusi dan tadarusan sebelum masuk di 

KBM agar lebih paham lagi tentang al-qur‟an. Terus ada kegiatan-

kegiatan ekstra misalnya mereka diluar itu mendapatkan undangan 

tazkir akbar dari sekolah lain dan mereka diwajibkan untuk mengikuti 

tazkir yang ada diluar, selain itu pengembangan diri mereka mungkin 

dari cara mereka rajin disekolah dan mereka aktif diremaja mesjid 

d. Selalu memberikan atau menyiapkan sarana, contohnya menyiapkan 

ruangan untuk siswa melakukan sholat walaupun kecil, kontribusi guru 



 
 

 
 

mengajak siswa untuk belajar memberikan infak atau sedekah dan 

hasil dari itu biasanya guru-guru atau pengurus rohis memberikan 

partisipasi kepada siswa yang mengalami musibah dari uang tazkir 

tersebut. Keluarga guru misalnya ada yang meninggal diberikan 

konstribusi dan kalau bagi siswa misalnya orang tua meninggal 

diberikan dana duka. Dan juga apabila siswa masuk rumah sakit 

diberikan dana sehat dari para guru dan siswa yang dikumpulkan dari 

dana tazkir anak-anak 

Toleransi 

a. Toleransi sangat penting untuk diajarkan di sekolah karena SMAN 2 

Manado merupakan sekolah umum, siswa di SMAN 2 Manado bukan 

hanya satu agama pemeluknya akan tetapi disini ada beberapa agama 

bahkan ada agama hindu dan budha. Dipembelajaran agama pun saya 

guru agama mengajarkan  tentang toleransi, persaudaraan termasuk di 

pembelajaran sikap terpuji, yang memang seharusnya pembelajaran 

diisi dengan toleransi untuk memberikan pengetahuan pada siswa 

tentang pentingnya kita bertoleransi 

b. Siswa yang berada di sekolah hidup berdampingan secara damai, rasa 

persaudaraan mereka tinggi. Contohnya dalam kegiatan belajar 

mengajar (kbm), ruangannya atau kelas hanya 1 jadi toleransinya 

karena siswa Islam hanya sedikit, kita mengalah untuk memberikan 

mereka kebebasan keleluasan untuk mereka belajar di dalam kelas dan 

untuk yang Islam sementara karena ruangan/kelas belum ada jadi kita 

di luar karena yang Islam hanya sedikit. 

c. Sebagai guru saya mengapresiasi sikap toleransi muslim dan non 

muslim, pandangan saya terhadap mereka sangat bagus dan luar biasa 

juga karena siswa yang non muslim menghormati kita sebagai muslim. 

Contoh saja ketika siswa muslim berpuasa ramadhan siswa yang 

beragama lain, mereka tidak makan maupun minum di depan siswa 

yang beragama Islam yang berpuasa. Mereka siswa non muslim kalau 



 
 

 
 

mau makan mereka bersembunyi atau meminta maaf terlebih dahulu 

kepada siswa muslim untuk mereka makan 

d. Belum pernah terjadi permasalah dalam arti permasalahan terkait 

agama  antara siswa muslim dan non muslim. 

Keteguhan dan toleransi 

a. Di pembelajaran pendidikan agama Islam ada mata pelajaran  tentang 

budi pekerti termasuk di dalam menjaga diri dari pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. Materi tersebut merupakan materi yang tepat buat 

anak-anak jaman sekarang terutama bagi anak-anak SMA yang fikiran 

mereka masih labil atau belum stabil jadi materi ini sangat menarik 

bagi mereka karena materi yang cocok dengan keberadaan mereka. dan 

saya sebagai seorang guru yang memberi pengetahuan atau penjelasan 

pergaulan bebas it seperti apa, jangan mendekati zina dalam Islam 

tidak ada istilah pacaran dengan hal-hal seperti itu insya allah bisa 

memberikan mereka batasan-batasan apa yang bisa dilakukan dan yang 

tidak bisa dilakukan, memberikan ilmu dengan dasar dalil berdasarkan 

Al-Qur‟an dan hadis. Sebagai guru saya sudah memberikan mereka 

pengetahuan, memberikan mereka sebuah konsep dengan cara juga 

jangan pergi kalau sudah larut malam, hindari hal-hal yang tidak baik, 

fokus saja ke belajar karena kalian masih sekolah. Dalam al-qur‟an 

pergunakan waktu sebaik mungkin, manfaatkan waktu sebaik 

mungkin. Dan dalam Islam dianjurkan untuk memilih teman atau 

berkumpul dengan orang-orang yang soleh, namun dalam berteman 

dengan non muslim sebagai seorang makhluk sosial maka saya sebagai 

guru mengajarkan bahwa harus saling menghargai menghormati walau 

berbeda keyakinan karena berbeda keyakinan bukan penghalang untuk 

berbuat baik. 

 

 

 



 
 

 
 

3. Bapak H.M. 

Keberagamaan 

a. Sholat 5 waktu jika di hubungkan dengan aktifitas yang ada di sekolah 

hanya 2 waktu yaitu sholat zuhur dan ashar. Kalau siswa tidak 

mengerjakan sholat saya sebagai guru dan sikap orang tua di rumah 

sama, selalu mengingatkan mereka harus mengerjakan sholat 5 waktu 

karena itu merupakan kewajiban. Jadi itulah kepedulian atau usaha 

guru dan orang tua di rumah selalu mengingatkan siswa-siswi  untuk 

tidak meninggalkan sholat karena sholat itu merupakan kewajiban. 

Mengingatkan merupakan metode pembiasaan dan bukan hanya 

mengingatkan saja tetapi sebagai guru saya mengajak dan memberi 

pemahaman bahwa sholat itu wajib dikerjakan 

b. Pada tahun 2014 saya masuk di sekolah SMAN 2 Manado, siswa 

muslim yang menutup aurat masih sedikit dan dalam perkembangan 

yang ada alhamdulillah sudah sebagian besar menutup aurat berarti ada 

kesadaran namun masih ada siswa muslim yang belum menutup aurat, 

karena ini adalah sekolah negeri dan umum jadi sebagai guru hanya 

menjelaskan kewajiban mereka tentang apa yang diajarakan Allah dan 

rasulnya, kalau di sekolah umum untuk memaksakan menutup aurat 

maka akan terbentur dengan non muslim 

c. Usahanya sebagai guru kbm sebagai usaha (kegiatan pembeljran) K1, 

K2, K3, apa lagi semua agama mengandung aspek spiritual. Sebelum 

kbm dimulai saya sebagai guru agama mewajibkan siswa untuk 

tadarus selama 10 menit dan sekarang baru 1 jus jadi sebagai guru 

agama yang saya tanamkan kepada siswa-siswa untuk rajin baca al-

qur‟an dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diamalkan kemudian 

secara eskul pendidikan agama islam bisa saja saya targit 1 tahun 

minimal mereka bisa hatam 30 jus, jadi saya sebagai guru mendidik 

siswa-siswi untuk mencintai al-qur‟an 

d. Kontribusi dalam memberikan arahan-arahan dan memberi masukan-

masukan untuk berlangsungnya kegiatan dengan baik. 



 
 

 
 

Toleransi 

a. Toleransi sangat penting dan harus diajarkan, di SMAN 2 Manado ada 

berbagai macam agama yaitu islam, kristen, katolik, hindu dan budha. 

Kalau mau lihat hubungan antar agama di SMAN 2 Manado secara 

umum sangat baik karena selama ini tidak ada konflik antar agama dan 

bahkan mereka kerja sama, misalnya dalam organisasi. Osis adalah 

perangkat yang di tampung pengurus inti rohis dan pelsis dan disitu 

kelihatan toleransi jadi tidak jalan sendiri-sendiri dan keliatan 

kegiatan-kegiatan dipramuka dengan osis itu sebagian dari pelsis dan 

rohis saling bekerja sama. Jadi istilahnya dia bejalan sesuai dengan 

harapan guru, tidak ada masalah yang timbul, artinya kita hidup harus 

rukun. Jadi keberhasilan pendidikan disuatu lembaga salah satu 

faktornya dengan toleransi antar umat beragama itu yang bisa 

menunjang keberhasilan lembaga, keberhasilan secara umum khusus 

pendidikan agama di sekolah. Jadi toleransi perlu diajarkan dalam 

pembelajaran (kbm). 

b. Baik siswa muslim dan non muslim saling menghargai antar umat 

beragama. Toleransi artinya membiarkan sesuatu yang tumbuh berarti 

biarlah toleransi itu berjalan tanpa ada gangguan. Walaupun mereka 

berbeda agama, baik agama Islam, hindu, katolik, kristen akan tetapi 

mereka hidup berdampingan secara damai 

c. Kalau melihat hubungan antar agama di sekolah SMAN 2 Manado 

secara umum sangat baik karena selama ini tidak ada konflik antara 

siswa muslim dan non muslim dalam artian tidak ada konflik yang 

berhubungan dengan agama 

d. Permasalahan yang terjadi bukan permasalahan agamanya, akan tetapi 

hanya permasalahan kehidupan sosialnya. Misalnya, ada siswa yang 

minta uang kemudian siswa yang dimintai uangnya tidak memberi 

uang maka akan terjadi konflik. Jadi faktor sosial dapat mempengaruhi 

buruknya hubungan dekat, dari situ tugas guru bagaimana mengobati 



 
 

 
 

itu. Dan yang menyelesaikan masalahnya dari kesiswaan dan dari 

kesiswaan bekerja sama dengan guru BK, dan kesiswaan itu 

anggotanya guru-guru agama. Guru agama ditugaskan untuk 

membimbing mentalnya atau didalam agama istilahnya akhlaknya. 

Walau guru menanam baik akan tetapi dilapangan ada buah yang jelek 

dan yang jelek itu jangan dibuang tetapi dibina dulu maka sekarang 

ada undang-undang HAM, tetapi kalau menghadapi siswa seperti itu 

artinya siswa yang pembangkan dan melawan, sebagai guru harus 

sabar dalam menghadapi anak seperti itu, kadang-kadang guru jengkel 

dengan siswa yang begitu. Akan tetapi tugas sebagai guru berusaha 

untuk mengubah sifat akhlaknya. Dalam mengubah hal tersebut 

dengan pendekatan, pendekatan itulah semua nasihat-nasihat, semua 

renungan-renungan, cerita-cerita yang baik dari situ mereka akan 

terbawa atau sadar. 

Keteguhan dan toleransi 

a. Dalam materi ada tentang perzinaan dan itu dikembangkan, di dalam 

materi sudah dijelaskan bagaimana mereka bisa menjaga diri baik 

didalam dan diluar rumah. Bagaimana efek dari pergualan bebas, 

materi yang dijelaskan tujuannya adalah dimana mereka berada 

dibekaali oleh pengetahuan agama dengan adanya pergaulan islami, 

harus ada adab, sopan santun yang diutamakan, harus pandai-pandai 

menjaga diri kemudian jangan meninggalkan sholat, harus rajin 

membaca al-qur‟an, dan patuh kepada orang tua itu kuncinya, selama 

itu tidak dijalankan pasti termakan apa yang diluar dan akan lupa diri 

karena tidak ingat Allah dan orang tua. Materi yang diajarkan 

kemudian diperkuat dengan 3 faktor tadi yaitu, rajin sholat, rajin baca 

al-qur‟an dan patuh kepada kedua orang tua. Maka akan terhindar dari 

hal yang tidak baik. Sebagai manusia tidak selalu barakhlak baik pasti 

ada tantangan, itulah pengaruh pergaulan bebas karena tidak mau 

mendengar nasihat guru, tidak paham betul materi-materi yang telah 



 
 

 
 

dijelaskan oleh guru maka dia bisa termakan dengan hal itu, 

melakukan sholat tidak, melawan orang tua dan ujung-ujungnya adalah 

pergaulan bebas. Memang semua guru dan orang tua tidak 

mengharapkan demikian tetapi seiton tetap ada. Sudah kewajiban 

sebagai seorang guru untuk menyampaikan jangan sampai kita tidak 

menyampaikan atau tidak nasehat baik guru dan orang tua posisinya 

sama dan harus selalu mengingatkan kepada anak-anak itulah dakwa 

per individu. 

 

4. Ibu B.S. 

a. Toleransi sangat penting di ajarkan di sekolah khususnya sekolah 

negeri karena ada berbagai agama. Di dalam pendidikan agama kristen 

di ajarkan tentang toleransi yang ada di dalam materi mengenai 

pluralisme jadi di dalam materi tersebut diajarkan untuk menghargai 

mereka yang berbeda apalagi di dalam hal agama. 

b. Selama di SMA Negeri 2 hampir sepuluh tahun saya mengajar, siswa 

yang beragama Islam, kristen, katolik bahkan ada hindu semua hidup 

berdampingan dengan damai, tidak pernah terjadi konflik antar agama, 

dan sikap toleransi mereka dapat dilihat bahkan ketika siswa muslim 

sedang berduka maka yang siswa kristen beramai-ramai untuk pergi ke 

rumah duka, begitupun dengan agama kristen ketika sedang 

mengalami duka maka teman muslim juga datang untuk melayat 

bahkan sedang melakukan ibadah siswa muslim menghargai ibadah 

mereka dengan cara hanya duduk diam dan tidak ribut atau 

mengganggu. 

c. Sikap toleransi bisa diwujudkan ketika yang beragama muslim sedang 

ibadah jadi agama kristen menghargai keberadaan mereka misalnya 

ketika mereka beribadah yang non muslim tidak mengganggu dan 

sebagainya, begitupun dengan siswa muslim ketika siswa non muslim 

melakukan ibadah mereka juga menghargai dan tidak menganggu 

ibadah non muslim. Siswa muslim dan non muslim memiliki tempat 

yang berbeda dalam melakukan ibadah, jadi memang disini sebagai 

guru agama kristen, Islam, katolik kami sama-sama memupuk atau 

mengajarkan kepada siswa kami agar bisa saling menghargai toleransi 

antar agama. 

d. Selama saya mengajar hampir sepuluh tahun tidak pernah terjadi 

konflik antar agama yang dilakukan oleh siswa baik siswa muslim 



 
 

 
 

maupun non muslim, kalaupun ada konflik itu pun konflik kecil saja 

dalam artian misalnya kasus perkelahian biasa, bukan disebabkan 

karena agama mungkin karena becanda yang sudah berlebihan tapi 

tidak karena agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9: Hasil Wawancara Siswa 

HASIL WAWANCARA SISWA 

1. R.B. 

Keberagamaan 

a. Kadang kala saya tidak melakukan sholat karena keterbatasan air yang ada 

disekolah, dan sudah bau keringat tidak mungkin saya kerjakan sholat 

kecuali saya menjaga dari pagi, kalau mau sholat harus bersih dari hadas 

besar dan kecil, sebagai pengurus rohis kami sering mengajak teman-

teman yang muslim untuk melaksnakan sholat baik sholat di sekolah 

maupun sholat di luar dengan catatan kami meminta izin kepada guru 

b. Saya merasa malu karena sebagian teman-teman saya tidak menutup aurat, 

di dalam islam mengajarkan agar senantiasa menutup aurat. Saya sering 

menegur teman saya untuk menutup aurat akan tetapi mereka acuh. 

c. Kegiatan yang kami lakukan berupa kegiatan tazkir setiap jumat, buka 

puasa bersama pada bulan ramadhan, kultum singkat pada hari jumat. 

d. Menurut saya, visi dan misi saya sudah satukan yang paling utama 

menjaga hati dan akhlak mulia, saling menghargai dengan yang lain. 

 Toleransi  

a. Toleransi yang saya ketahui ialah saling menghargai antar umat beragama, 

saling menghormati, tidak saling mencela atau mengecilkan agama lain. 

b. Saya berinteraksi dengan teman non muslim dengan baik karena agama 

mengajarkan kepada kita untuk menjaga keserasian antar umat beragama 

sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, sayangilah mereka 

walaupun mereka bukan satu iman dengan kalian. 

c. Saya membatasi diri dengan mereka dengan apabila mereka ibadah  

tentunya kita tidak boleh mengganggu begitupun sebaliknya dan tidak 

saling membedakan mereka agama lain atau tidak, dalam menjaga 

kekerabatan sebagai teman kita tidak bisa membedakan agama saya 

dengan agama mereka. 

d. Ya saya pernah bermasalah dengan teman non muslim akan tetapi bukan 

permasalahan tentang agama melainkan tentang sosial, akan tetapi 

menangapinya dengan sabar dan tabah, tidak sampai berkelahi. 



 
 

 
 

e. Toleransi saya diluar sekolah yaitu dengan menjaga keharmonisan, dan 

keserasian antar umat beragama dengan teman non muslim saya selalu 

menjaga keutuhan dengan mereka dalam pergaulan. 

Keteguhan dan toleransi 

a. Saya akan menolak tetapi dengan cara yang baik, supaya orang tersebut 

tidak tersinggung ataupun tidak terasa berat hetinya ketika mendengar 

dengan penolakan tersebut karena bisa saja ketika saya ikut saya bisa 

terbawa suasana dengan keadaan disana. 

b. Saya akan menghadiri untuk menghargai akan tetapi kalau mereka 

beribadah nyanyi-nyanyian, puji-pujian saya tidak akan ikut melainkan 

saya hanya duduk dan ketika mereka memanggil untuk makan saya akan 

menolak dengan baik atau hanya akan memakan kue yang disediakan. 

 

2. W.P. 

Keberagamaan 

a. Kalau sholat 5 waktu kadang saya melaksanakan dan kadang hanya 

beberapa saja, karena  fasilitas yang ada disekolah masih kurang. Para 

rohis mengajak untu melaksanakan sholat di mesjid yang berada di 

pomurow (mesjid terdekat), meminta izin kepada guru. 

b. Menurut saya, dilingkungan sekolah teman-teman muslim saya masih 

kurang untuk menutup aurat soalnya kadang ketika berada di luar sekolah 

tidak menutup aurat. Tanggapan saya itu tindakan yang kurang tepat untuk 

usia kami soalnya kami sudah dewasa dan sudah mengetahui mana yang 

baik dan tidak baik bagi kami. 

c. Kegiatan yang dilakukan rohis dalam 2 tahun terakhir ini tidak terlalu 

banyak kegiatan, kegiatan besar yang dilakukan terakhir yang dibuat 

adalah buka puasa bersama dan kami menghadiri undangan Rohis dari 

SMAN 3 Manado, dengan setiap jumat kami membuat tazkir di sekolah. 

d. Kalau saya akan menjaga sholat 5 waktu dengan merubah diri menjadi 

lebih baik lagi dalam bentuk mengubah akhlak. 

Toleransi  

a. Menurut saya, toleransi adalah saling menghargai satu sama lain, misalnya 

ketika non muslim sedang beribadah kami sebagai muslim akan 

menghargai dan ketika kami memutar lagu terlalu kuat maka kami akan 



 
 

 
 

mengecilkan atau mematikan lagu tersebut, dan dalam bergaul tidak 

memandang agama. 

b. Interaksi sosial dilingkungan sekolah itu ada dengan non muslim dengan 

cara berteman baik dengan mereka, bercanda dan saling tegur sapa, dan 

tolong menolong. 

c. Saya sebagai muslim bergaul dengan mereka akan tetapi saya  membatasi 

diri dengan mereka, dengan cara ketika mereka sedang berkumpul dengan 

teman mereka yang seiman dan sedang membahas tentang persoalan 

agama mereka maka saya menjauh dan tidak bergabung. 

d. Permasalahan tidak ada baik dari rohis atau pelsis atau dengan teman yang 

lainnya, dan kami di sekolah ini saling bahu membahu setiap organisasi 

maupun dengan teman yang lain. 

e. Sikap toleransi saya diluar sekolah sangat baik dengan teman-teman yang 

non muslim, contohnya, di tempat tinggal saya ada 2 gereja sementara 

dalam pembangunan sebagai bentuk toleransi mereka selalu cari dana 

untuk pembangunan gereja tersebut dalam bentuk cari dana mereka 

dengan door to door dari rumah ke rumah dengan alasan membantu kami 

membeli apa yang mereka jual. 

Keteguhan dan toleransi 

a. Saya akan menolak dengan baik dan menjaga perasaan mereka. dan saya 

tahu ketika sudah diajak ke tempat yang tidak baik maka hal tidak 

diinginkan atau hal yang dilarang agama akan terjadi. Jadi sebagai muslim 

harus tau memposisikan diri mereka sendiri. 

b. Menurut saya ketika saya diundang ke natal atau acara lain, saya akan 

menerima dengan alasan kebersamaan. Dan ketika saya menolak atau 

tidak datang karena ada acara yang lain atau ada halangan dengan 

membuat penolakan yang membuat mereka tidak tersinggung. 

 

3. A.M. 

Keberagamaan 

a. Alhamdulillah baik di lingkungan sekolah atau pun dirumah saya selalu 

menjaga sholat, dalam lingkungan sekolah kami sebagian teman-teman 

sholat di sekolah dan yang memiliki kendaraan kami meminta izin untuk 

sholat di mesjid baitul rahman 

b. Sudah dijelaskan dalam al-qur‟an bahwa wanita yang tidak meutupi aurat 

maka akan di gantung rabutnya di neraka dan akan terseret orang-orang 



 
 

 
 

yang terdekat, saya pernah mengingatkan kepada teman saya yang masih 

membuka aurat untuk menutupi auratnya. 

c. Kegiatan kami yaitu buka puasa bersama, undangan tazkir, dan kegiatan 

tazkir setiap hari jumat untuk meningkatkan keteguhan yang ada pada diri 

kami. 

d. Visi misi saya kedepan ialah lebih mengutamakan ibadah dan fokus 

mengikuti kegiatan-kegiatan ke depan disamping itu saya mengikuti 

organisasi-organisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan 

Toleransi  

a. Menurut saya, toleransi yaitu menghormati antar umat beragama di 

indonesia memiliki 5 agama yaitu islam, kristen, hindu, budha dan katolik, 

sebagai seorang yang beragama saling menghargai satu sama lain. 

b. Saya berinteraksi dengan mereka dengan cara saling bertegur sapa dan 

saling bercanda bersama. 

c. Saya dan mereka sering bercanda akan tetapi bercanda dengan hal yang 

biasa, dan batasannya ketika dalam bercanda tidak mengaitkan dengan 

agama sehingga kami dapat berteman dengan baik. 

d. Saya tidak pernah mengalami permasalahan dengan teman yang non 

muslim di sekolah karena kami sangat menjaga perasaan satu sama lain 

walaupun kami berbeda agama. 

e. Toleransi saya di luar sekolah yaitu dengan cara kami saling menghargai 

keyakinan masing-masing dan ketika teman baik muslim ataupun non 

muslim meminta bantuan maka kami saling membantu dalam bidang 

sosial. 

Keteguhan dan toleransi 

a. Saya akan menolak dengan baik dan menjaga perasaan mereka, karena 

kalau saya mengikuti mereka dan ketika saya sudah sampai disana pasti 

saya akan terbawa suasana, makanya dengan hal tersebut saya lebih baik 

tidak mengikuti ajakan mereka walaupun mereka teman baik. 

b. Tanggapan saya, saya akan menghadiri acara tersebut untuk menghargai 

undangan teman saya, dan tidak memakan apa yang mereka sediakan. 

 

4. W.B. 

a. Ya, saya selalu menjaga sholat dan kami pengurus rohis dan teman-teman 

yang lain meminta izin untuk sholat di mesjid baitul rahman. 



 
 

 
 

b. Menurut saya, itu kesadaran dari diri mereka sendiri kan di dalam islam 

sudah menjelaskan bahwa seorang wanita muslim diwajibkan untuk 

menutup aurat jadi ketika saya mengajak teman saya untuk menutup aurat 

mereka banyak alasan. Yang terpenting saya sudah mengajak kepada 

kebaikan sudah memberitahu akan tetapi itu tergantung dari mereka mau 

terima atau tidak. 

c. Sebagai rohis kami memiliki program kerja yang dimana program kerja itu 

berupa tazkir, buka puasa bersama dan LDK akan tetapi ustadz tidak 

menyetujui karena tidak ada tempat untuk kegiatan tersebut, namun kami 

sebagai rohis masih berusaha agar kegiatan tersebut bisa terlaksana. 

d. Saya tetap istiqoma dalam ibadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti 

mengikuti remaja mesjid, kajian-kajian agar dapat meningkatkan 

keteguhan yang ada dalam diri saya. 

Toleransi  

a. Toleransi yaitu saling menghormati dan saling menghargai baik yang lebih 

tua, sebaya maupun yang lebih muda. Toleransi erat dengan kehidupan 

sehari-hari manusia khususnya di sekolah. 

b. Saya berinteraksi dengan teman non muslim dengan cara saling menegur 

sapa walaupun dengan orang yang tidak kenal karena saya tipe orangnya 

suka bergaul, saling menghargai satu sama lain. 

c. Membatasi diri dengan mereka, ketika teman saya membawa makanan 

yang menurut islam di haramkan maka saya akan menjauh dan tidak 

mendekat. 

d. Saya pernah mengalami permasalahan dengan teman non muslim, 

contohnya pada saaat itu kami sedang adu argumentasi tentang 

pemahaman mereka dengan pemahaman kami, ketika sedang adu 

argumentasi bukan hanya saya sendiri tetapi ada juga teman saya terus 

saya yang menengahi untuk menyelesaikan adu argumentasi tersebut. Di 

setiap agama memiliki pemahaman masing-masing untukmu agamamu 

dan untukku agamaku. 

e. Kami saling menghargai antara satu dengan yang lain, di saat saya berjalan 

ketika melihat teman kami saling menegur sapa walaupun kami tidak 

seiman. 

Keteguhan dan toleransi 

a. Saya akan menolak dengan baik dengan kata-kata yang tidak membuat 

mereka tersinggung dan mencari alasan yang tepat untuk menolak 

panggilan mereka. 



 
 

 
 

b. Saya sempat mendapatkan undangan ke acara pra natal dari teman non 

muslim dan saya datang ke acara tersebut untuk menghargai. Akan tetapi 

ketika mereka beribadah atau mengangkat puji-pujian saya hanya duduk 

dan tidak mengikuti ibadah tersebut. 

5. J.K. 

Toleransi 

a. Toleransi menurut saya adalah kerukunan antar umat beragama di dalam 

toleransi ada damai dan sikap saling menjaga perasaan atau menghormati 

terhadap agama lain 

b. Saya berinterkasi dengan muslim secara baik seperti keluarga sendiri dan 

tidak membedakan satu sama lain 

c. Saya tidak ada permasalahan dengan teman muslim karena kami saling 

menghargai dan menghormati satu sama lain 

d. Saya berinteraksi di luar sekolah dengan muslim dengan baik dan 

berteman dengan baik dan saling menegur sapa dan saling bencanda 

dengan mereka. 

 

6. D.Y.T.S. 

Toleransi  

a. Toleransi menurut saya adalah saling menghargai antara perbedaan agama 

baik islam, kristen, katolik, hindu dan budha. 

b. Berinteraksi dengan baik dan tidak membedakan baik dia agama lain, dan 

saling bercanda sama-sama 

c. Saya tidak pernah ada permasalahan dengan teman saya yang muslim 

karena kami berteman dengan baik 

d. Toleransi saya di luar sekolah, contonya, ketika kami berjalan di muka 

mesjid dan ketika di mesjid sedang azan kami berdiam dan tidak ribut dan 

kami menghargai, menghormati. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10: Instrumen Observasi 

Instrumen Observasi 

Melakukan pengamatan awal terhadap aktifitas Rohis yang ada di sekolah SMA 

Negeri 2 Manado 

1. Mengamati dan mengikuti kegiatan tazkir yang dilakukan Rohis 

2. Mengamati sikap antara siswa muslim dan siswa non muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 11: Instrumen Wawancara 

PANDUAN PEDOMAN WAWANCARA 

“KEBERAGAMAAN DAN TOLERANSI PENGURUS ROHIS” 

a. Wawancara dengan Guru di SMAN 2 Manado 

Keteguhan beragama: 

1. Bagaimana sikap  bapak/ibu guru ketika melihat siswa-siswi muslim yang 

tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan usaha apa saja yang dilakukan 

bapak/ibu guru supaya anak-anak yang beragama islam menjaga sholat 5 

waktu? 

2. Bagaimana tanggapan/sikap bapak/ibu guru ketika melihat siswa yang 

membuka auratnya? 

3. Usaha apa saja yang dilakukan bapak/ibu guru, untuk menimbulkan 

keteguhan menjalankan agama pada siswa? 

4. Kontribusi apa yang dilakukan sebagai seorang guru untuk membantu 

berjalannya kegiatan Rohis yang ada di sekolah SMAN 2 Manado? 

Toleransi: 

1. Menurut bapak/ibu guru apakah toleransi penting di ajarkan di sekolah? 

2. Menurut bapak/ibu guru apakah siswa muslim dan non muslim hidup 

berdampingan secara damai di SMAN 2 Manado? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu guru mengenai sikap toleransi siswa 

muslim terhadap non muslim? 



 
 

 
 

4. Dalam kehidupan plural, apakah pernah terjadi permasalahan antara siswa 

muslim dan non muslim mengenai perbedaan yang ada? 

Keteguhan dan Toleransi 

1. Metode/cara/sikap yang digunakan bapak/ibu guru, agar supaya siswa 

senantiasa menjaga diri sesuai ajaran islam ketika berada di luar sekolah? 

 

b. Wawancara dengan Siswa (Rohis) di SMAN 2 Manado 

Keteguhan Beragama, 

1. Seorang Muslim wajib menjaga sholat 5 waktu, ketika anda berada 

dilingkungan sekolah. Apakah anda selalu menjaga bagian dari sholat 5 

waktu? 

2. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana 

tanggapan atau sikap anda sebagai seorang muslim? 

3. Apa saja kegiatan yang dilakukan Rohis dalam meningkatkan keteguhan 

agama? 

4. Ketika anda sudah selesai dari sekolah ini dan sudah tidak menjabat 

sebagai Rohis. Apa visi misi anda kedepan dalam menjalankan keteguhan 

beragama? 

Toleransi, 

1. Apa yang anda ketahui tentang Toleransi? 

2. Bagaimana anda berinteraksi sosial terhadap non muslim? 



 
 

 
 

3. Sebagai minoritas disini, anda beragaul dengan teman yang non muslim. 

Bagaimana anda membatasi diri dengan mereka? 

4. Apakah saudara pernah mengalami permasalahan dengan teman non 

muslim? 

5. Bagaimana sikap Toleransi anda di luar sekolah? 

Keteguhan dan toleransi: 

1. Bagaimana sikap anda ketika yang non muslim mengajak anda untuk 

keluar, misalnya ke pap atau tempat hiburan yang lainnya. Bagaimana 

anda memposisikan diri anda yang beragama muslim? 

2. Bagaimana sikap anda ketika teman non Muslim mengundang suatu acara, 

misalnya ulan tahun atau natal. Bagaimana anda menanggapi atau 

menyikapinya? 

Wawancara dengan siswa Kristen di SMAN 2 Manado 

Toleransi 

1. Apa yang anda ketahui tentang Toleransi? 

2. Bagaimana anda berinteraksi sosial terhadap muslim? 

3. Apakah saudara pernah mengalami permasalahan dengan teman 

muslim? 

4. Bagaimana sikap Toleransi anda di luar sekolah? 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 12: Dokumentasi Kegiatan Tazkir 

DOKUMENTASI  

KEGIATAN TAZKIR 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian 

Wawancara Bersama Guru-Guru di SMA Negeri 2 Manado 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Wawancara Bersama Guru-Guru di SMA Negeri 2 Manado 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Bersama Pengurus Rohis SMA Negeri 2 Manado 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Bersama Siswa Kristen di SMA Negeri 2 Manado 
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