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ABSTRAK 

Nama : Nurkhaeratunnisa 

NIM : 30500117105 

Judul : Persepsi Santri Pondok Pesanten Khairul Ummah Kabupaten 

Bantaeng Tentang Isu-Isu Toleransi Beragama 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pondok pesantren dalam 

memberikan pemahaman kepada Santridan menggali informasi mengenai 

pemahaman toleransi beragama di kalangan santri PPKU melalui isu-isu toleransi 

beragama yang berkembang.  Kemudian dikembangkan menjadi dua rumusan 

masalah, yaitu: 1) Bagaimana upaya pesantren dalam menanamkan pemahaman 

toleransi beragama kepada santri? 2) Bagaimana pandangan santri Pondok 

Pesantren Khaerul Ummah tentang isu-isu toleransi beragama? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan 

teologis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi dan literatur-literatur terkait.   Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis kritis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya pondok pesantren dalam 

menanamkan pemahaman toleransi beragama kepada santri, yaitu: 1) Penanaman 

nilai toleransi melalui pelajaran/kurikulum. 2) Penanaman nilai toleransi melalui 

kegiatan ekstrakulikuler. 3) Penanaman nilai toleransi dalam keseharian. 

Penelitian ini juga menunjukkan berbagai persepsi yang beragam dari santri 

PPKU dalam memandang isu toleransi. Keragaman pemikiran, kemampuan 

menelaah, pengalaman keagamaan yang berbeda, bacaan buku, artikel, dan 

sumber-sumber pelajaran lainnya menjadikan setiap santri memiliki persepsi yang 

berbeda pula terkait isu-isu toleransi.  

Implikasi dari penelitian ini ialah, diharapkan pondok pesantren menjadi 

tempat bersemainya nilai-nilai toleransi, dengan memberikan kegiatan dan 

pelajaran yang bersifat multi-religious, senantiasa memberikan wadah perjumpaan 

antar agama, antar kultur, dan antar budaya yang lebih luas dan lebih aktif sebagai 

bentuk memberikan pengalamaan keagamaan dan pengawalan kepada santri 

melalui penyediaan berbagai alat dan literatur yang lebih baik. Selanjutnya, 

diharapkan Santrimampu meningkatkan berbagai potensi keberagaman yang 

dimiliki dengan mengkonsumsi lebih banyak literatur-literatur yang dapat 

menunjang intelektual, serta menjaga ritme implementasi nilai toleransi yang 

berkembang di Pondok Pesanten Khairul Ummah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan pelbagai bentuk 

keragaman suku, ras, budaya, etnis, bahasa bahkan agama. Realitas inilah 

Indonesia kemudian dijuluki sebagai untaian zamrud katulistiwa. Dewasa ini 

multikulturalisme begitu marak diperbincangkan dalam konteks hubungan antar 

budaya dan antar agama. 

Multikulturalisme dipahami sebagai suatu pandangan hidup (paradigma) 

yang menjadi pengakuan bahwa pelbagai kultur dan budaya yang berbeda dapat 

eksis dalam satu lingkungan yang sama, dan dapat saling bergantung satu sama 

lain.
1
 Multikulturalisme menjadi hal yang sentral dalam realitas masyarakat secara 

universal, oleh sebab itu multikultural menjadi tantangan tersendiri bagi  toleransi 

dan pluralisme terutama bagi masyarakat dengan moderasi beragama. 

Konsep mengenai keragaman tak lagi menjadi hal yang tabu untuk 

dibicarakan. Keragaman menjadi hal yang disyukuri sebagai rahmat, dan telah 

menjadi keunikan tersendiri. Ia akan berkembang menjadi hal-hal yang membawa 

perubahan positif, kekuatan, dan kearifan ketika dikelola dengan baik dan bijak. 

Sebaliknya, jika keragaman ini dieksploitasi atau tidak disikapi dengan bijak, 

maka segala hal akan menjadi ancaman bagi siapapun dan berujung pada ancaman 

kenyamanan dan keamanan sosial. 

                                                             
1
Rizal Mabit, “Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia”, Episteme 

11, no. 1(2016),  h.166. 
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Melihat keragaman latar belakang budaya, dan pelbagai perbedaan lainya, 

keagamaan tidak menjadi pengecualian dalam kemajemukan di Indonesia. 

Tentunya untuk mencegah hal itu terjadi, maka dibutuhkan kesadaran individu 

maupun kelompok untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi melalui sikap 

saling menghargai, menghormati, berusaha memahami dan melakukan interaksi 

langsung antara satu umat agama dengan umat agama yang lainnya.  

Islam sebagai agama mayoritas tentunya menjadi sorotan utama dalam 

pengimplementasian nilai toleransi sosial, maka tak jarang pelbagai ayat dan hadis 

Rasulullah saw, menunjukkan betapa pentingnya sikap toleransi dan menjadi 

sebuah keharusan. Toleransi juga hampir mewarnai pelbagai ruang dalam Islam, 

baik dalam ruang keilmuan, muamalah, hukum, bahkan beberapa aspek 

peribadatan. 

Dalam QS. Al-Hujrat/49:13, juga menjelaskan pentingnya saling 

mengenal dan menghargai satu sama lain: 

ا َّ يُّ
َ
أ ۡى عهََد  نلَاس  ٱ َيَٰٓ ۡكَرَيل 

َ
ْٓا ْۚ إهَن أ ََعاَرف  هَن ِله ْٗبا َوَقبَآئ ع  ۡى ش  ٍََثَٰ وََجَعۡوَنَٰل 

 
هٌ ذََلرٖ َوأ ى ي  َا َخَوۡقَنَٰل   ّلَله ٱإٍه

ۡىْۚ إهَن  ۡتَقىَٰل 
َ
 ١٣َعوهيٌى َخبهريٞ  ّلَلَ ٱأ

Terjemahnya: 

13.Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
1
 (QS. Al-

Hujurat/49: 13) 

                                                             
1
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Madinah Qur’an, 2016), h.517. 
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Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah swt. Menceritakan 

kepada manusia, Ia telah menciptakan Hawa dari diri Adam dan kemudian 

menjadikan manusia berbangsa-bangsa yang dalam bahasa Arab disebut sebagai 

sya’ban agar mereka saling mengenal, saling menerima, dan tidak saling 

mengolok antara sesamanya yang masing-masing dinisbatkan kepada kabilahnya 

(suku atau bangsanya).
2
 

Sikap toleransi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Toleransi tidak hanya ditandai dengan sikap menerima perbedaan, tetapi sikap 

mau saling mengenal, menghargai, hidup berdampingan sebagai manusia dan 

menjadi bermanfaat atas sesamanya. Dalam literatur Agama Islam, toleransi 

disebut sebagai tasamuh yang dimaknai sebagai kemampuan untuk menghormati 

sifat dasar, keyakinan, dan latar belakang yang dimiliki orang lain, serta 

menghargai atau membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang 

bertentangan dengan pendapat. 

Tindakan intoleransi demikian banyak terjadi bahkan beberapa tahun 

belakangan ini, salah satunya dilansir dari Tempo.com pada tanggal 29 Maret 

2021 mengenai kasus pengebomam Gereja Katedral di Makassar pada awal tahun 

2021 lalu, karena aksi terorisme yang berasal dari kelompok Jamaah Ansharut 

Daulah dan mengakibatkan 20 korban luka-luka. Tidak hanya terjadi antara 

penganut agama yang berbeda, intelorensi terhadap sesame penganut agama Islam 

juga kerap terjadi. Dilansir dari Tempo.com pada tanggal 08 September 2021, 

masjid Ahmadiyah Miftahul Huda di Kalimantan Barat dirusak gerombolan massa 

                                                             
2
Hayati Nufs dan Nur Khozin, “Nilai Pendidikan Multiculrural” (Kajian Tafsir Al-Qur’an 

Surah Al-Hujrat Ayat 9-13) Ambon: Jurnal Al-Iltizam, Vol.3, No.2 (2018) 
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yang mengatasnamakan aliansi umat Islam Sintang yang di mana, pelaku diduga 

adalah aktor intelektual. 

Beberapa penelitian menyimpulkan adanya masalah dengan toleransi di 

Indonesia. Pelbagai masalah dan konflik sosial malah tumbuh dan berkembang di 

tegah-tengah agama. Bukan karena agamanya, tetapi karena pelbagai elit, dan 

ketegangan sosial yang membuat konflik terjadi dengan mengatasnamakan agama 

sebagai akar permasalahan. Salah satu tempat yang dianggap menjadi ruang 

bertumbuhnya sikap intoleransi dan radikalisme ialah pesantren, padahal 

pesantren dianggap sebagai tempat penyemaian isu-isu toleransi. 

Salah satu penelitian di Jawa Barat, menyebutkan beberapa anggapan 

ekstrimis bahwa pesantren diduga memberikan doktrin-doktrin agama yang 

cenderung menumbuhkan benih-benih intoleran, dan radikalisme atau 

ekstremisme di dalam ruang publik, tentu hal tersebut tidak seutuhnya benar. 

Namun, beberapa monuver gerakan sosial keagamaan ikut menghangatkan 

pelbagai diskursus pesantren yang dikaitkan dengan isu intoleran dan 

radikalisme.
3
 Ditambah dengan adanya isu pesantren yang sudah tidak relevan 

dengan perkembangan zaman, baik doktrin yang bersifat eksklusif, dan kurikulum 

pendidikan yang kurang moderat. 

Di sisi lain ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa pesantren 

menjadi tempat persemaian isu-isu toleransi, salah satunya ialah penelitian di 

Pondok Pesantren Universal Bandung. Di mana, konsep-konsep toleransi 

dimplementasikan dalam kebijakan pondok pesantren melalui pelbagai kurikulum 

                                                             
3
Muhammad Ridwan Effendi, “Mitigasi Intoleran dan Radikalisme Beragama di Pondok 

Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif”, Jakarta: Jurnal Paedagogie I, no. 1 (2020) 

h. 55. 
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kegiatan pendidikan yang merefleksikan pendidikan yang bercorak multikultural-

plural.
4
 

Berdasarkan hal tersebut, isu-isu toleransi adalah isu yang penting 

utamanya di kalangan santri yang menghabiskan banyak waktu di pondok 

pesantren dengan doktrin keagamaan yang cukup ketat dan sistem pembelajaran 

mono-religious. Faktor-faktor lain adalah kurangnya interaksi sosial di luar 

pesantren yang kemudian menjadikan penelitian ini sebagai hal yang menarik 

untuk dilakukan. Selain itu, penelitian tentang topik ini perlu untuk terus 

dilakukan dan dikembangkan, agar dapat dianalisis perkembangan pemahaman 

dan nilai toleransi di lembaga pendidikan berbasis agama. Terdapat beberapa 

pesantren yang cukup terbuka dengan pelbagai macam pemikiran, pemahaman 

dan ilmu pengetahuan umum, tetapi beberapa di antaranya juga masih cukup 

eksklusif. 

Di Sulawesi Selatan sendiri, ada begitu banyak pondok pesantren dengan 

berbagai ciri khasnya masing-masing. Salah satu pesantren yang menarik ialah 

Pondok Pesanten Khairul Ummah, yang dalam penyususnan skrpsi ini akan 

disingkat menjadi PPKU. Sesuai observasi awal peneliti, Pondok Pesanten 

Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng yang memiliki letak geografis yang berada 

di pedesaan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang cukup homogen 

dan belum cukup maju, maka menjadi tantangan tersendiri bagi Santriuntuk 

memahami toleransi di tengah-tengah zaman yang semakin modern ini. Selain itu 

peranan pesantren yang memiliki pengaruh besar terhadap Santri dalam 

                                                             
4
Irfan Setia Permana, “Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Universal Bandung) Bandung: Hanafiyah; Jurnal Studi Agama-agama 

II, no.1 (2019).  
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memahami toleransi beragama. Peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Persepsi Santri Pondok Pesanten Khairul Ummah Kabupaten 

Bantaeng Tentang Isu-Isu Toleransi Beragama”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini ialah pandangan atau pendapat santri Pondok 

Pesantren Khaerul Ummah Kabupaten Bantaeng mengenai isu-isu toleransi 

beragama. 

2. Deskripsi Fokus 

Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Persepsi Santri Pondok 

Pesantren Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng Tentang Isu-Isu Toleransi 

Beragama”. Untuk menghindari kekeliruan pembaca terhadap kata-kata dan 

istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka peneliti terlebih 

dahulu akan memaparkan beberapa variabel yang terkandung dalam judul, di 

antaranya ialah: 

a. Persepsi, merupakan pandangan, pendapat, perangkat asumsi atau 

perangkat nilai dan gagasan yang mampu memengaruhi tindakan 

seseorang dalam situasi tertentu. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian 

ini ialah persepsi santri PPKU Kabupaten Bantaeng dalam memahami 

toleransi beragama. 

b. Santri, bisaanya dimaknai sebagai siswa yang mendedikasikan waktunya 

di lembaga pesantren. Santri yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah 
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santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Khaerul Ummah Kabupaten 

Bantaeng. 

c. Toleransi, secara etimologi berarti sikap membiarkan, menghormati, dan 

mengakui keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan, dan dalam 

bahasa arab “tasamuh” yang berarti mengizikan dan saling memudahkan.
5
 

Toleransi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah toleransi yang 

dipahami santri PPKU dengan melihat pendapat Santri terkait isu-isu 

toleransi yang berkembang dewasa ini, baik pemahaman yang bersumber 

dari ajaran pondok pesantren maupun pemahaman yang diperolehnya dari 

sumber lain. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana upaya Pondok Pesanten Khairul Ummah dalam menanamkan 

pemahaman toleransi beragama kepada santri? 

2. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren Khaerul Ummah tentang isu-

isu toleransi beragama? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Santri 

Pondok Pesanten Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng Tentang Isu-Isu 

Toleransi Beragama” ialah : 

                                                             
5
Said Agil Husin Al-Munawar,  Fikih Hubungan Antar Agama, Cet. III  (Jakarta: Ciputat 

Press, 2005), hal. 13. 
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a. Untuk menggali informasi mengenai pemahaman toleransi beragama di 

kalangan santri PPKU melalui isu-isu toleransi beragama yang 

berkembang. 

b. Untuk mengetahui upaya pondok pesantren dalam memberikan 

pemahaman kepada santri PPKU Kab. Bantaeng dalam memandang 

keragaman. 

2. Manfaat Penelitian 

Penulis membagi manfaat penelitian ini dalam tiga aspek, yaitu: 

a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap 

pembaca untuk dijadikan sebagai sarana dalam menambah referensi dan 

menambah ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi kontribusi dalam mendukung penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang objektif tentang persepsi santri dan peranan pesantren 

dalam memberikan pemahaman tentang isu-isu toleransi beragama. 

c. Manfaat akademik, penelitian ini merupakan penunjang untuk 

memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Prodi Studi Agama-Agama 

Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

E. Kajian Pustaka 

Membahas tentang toleransi beragama tentunya bukan lagi hal yang baru. 

Toleransi tak hanya dibahas secara universal, bahkan mulai dimasifkan di 
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pelbagai instansi-instansi pendidikan, salah satunya di pondok pesantren. 

Sebagaimana beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya: 

Pertama, Nurul Hakim dalam penelitiannya di Pondok Pesantren Salafiyah 

Az-Zuhri Kota Semarang, membahas bagaimana usaha yang dilakukan pondok 

pesantren dalam menumbuhkan dan merawat sikap toleransi antarumat beragama 

melalui beberapa kegiatan, salah satunya ialah menjalin kedekatan dengan 

pelbagai lapisan masyarakat setempat dengan berinteraksi langsung dalam 

kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi terhadap sesama tidak hanya didakwahkan 

melalui program pembelajar, tetapi juga melalui keteladanan para kiyai, 

ustad/ustadza, pembina pesantren dan pelbagai komponen dalam pesantren yang 

dapat mempengaruhi pemahaman santri.
6
 

Kedua, Eko Wahyu Jamaluddin juga melakukan penelitian mengenai 

toleransi beragama di pesantren. Meski begitu pesantren yang Eko Wahyu teliti 

bertempat di Pondok Pesantren An-nuriayah Soko Tunggal Kelurahan 

Sendangguwo Tembalang Semarang. Dia lebih banyak melakukan perjumpaan 

dengan masyarakat dari agama yang berbeda, melakukan pelbagai diskusi 

mengenai keragaman, dan ikut dalam pelbagai kegiatan yang melibatkan banyak 

agama. Dari pemahaman dan pengalaman inilah kemudian santri pondok 

pesantren mampu menumbuhkan dan merawat nilai-nilai toleransi antara umat 

beragama.
7
 

                                                             
6
Nurul Hakim, “Peran Pondok Pesantren dalam Membinan Toleransi Kerukunan Antar 

Umat Beragama: Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri Kota Semarang”, Skripsi, 

(Semarang: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2015)  
7
Eko Wahyu Jamaluddin, “Pembinaan Nilai Toleransi Beragama di Pondok Pesantren 

Annuriayah Soko Tunggal Kelurahan Sendangguwo Tembalang Semarang” Skripsi (Semarang: 

Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Semerang, 2011) 
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Ketiga, penelitian mengenai toleransi beragama di pondok pesantren juga 

dilakukan oleh Ahmad Calam dan Mahmud Yunus Daulay pada tahun 2012 di 

Pesantren Aisyiyah Kelurahan Sei Renggas Permata Kecamatan Medan Are Kota 

Medan Provinsi Sumatra Utara. Di mana semua santri dan elemen pondok 

pesantren bekerjasama melakukan pembinaan nilai toleransi antar ummat 

beragama di lingkungan pesantren dengan banyak melibatkan diri pada kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan, yang tentunya memiliki latar belakang keagamaan yang 

berbeda. Selain itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menghargai 

dan menerima perbedaan diri sendiri dengan orang lain tentunya menjadi 

pendorong menciptakan harmoni kerukunan dalam masyarakat majemuk.
8
 

Keempat, Taufik Qurohman dalam skripsinya di Pesantren Mahasiswa 

An-Najah Purwokerto, juga membahas toleransi beragama dan implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari, jika beberapa penelitian sebelumnya memfokuskan 

penelitiannya pada pondok pesantren dengan santri di kalangan pelajar, dalam 

penelitian ini mengarah kepada pesantren di kalangan mahasiswa yang tentunya 

memiliki wawasan, pengetahuan dan persepsi yang lebih beragam. Sistem 

pendidikan pesantren modern yang berbasis multikultural, dalam 

mengimplementasikan pendidikan multikultural dan semangat toleransi Pesantren 

Mahasiswa An-Najah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dialog lintas iman, 

                                                             
8
Ahmad Calam dan Mahmud Yunus Daulay, “Peran Pesantren dalam Mengembangkan 

Kesadaran Kemejemukan Agama (Studi Kasus di Pesantren Aisyiysh Kelurahan Sei Renggas 

Permata Kecamatan Medan Are Kota Medan Provensi Sumatra Utara)”, Medan: Jurnal 

SAINTIKOM 11, No.1 (2012). 
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diskusi-diskusi tentang isu-isu agama, diskusi kitab, dan pelbagai kegiatan 

intelektual multikultural lainnya.
9
 

Kelima, Zulqarnain melakukan penelitian di Pondok Pesantren DDI-AD 

Mangkoso Barru Sulawesi Selatan. Penelitian ini membahas bagaimana usaha 

yang dilakukan pondok pesantren dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan 

multikultural di kalangan santri, melalui pembelajaran formal di sekolah maupun 

non formal di asrama. Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural juga 

dilakukan dalam pelbagai kegiatan keseharian santri, kegiatan pengembangan 

bakat, hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan karakter santri.
10

 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini sama-sama 

membahas toleransi di kalangan santri pondok pesantren. Tetapi, beberapa 

penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya terhadap upaya penanaman 

nilai multikultural/toleransi, dan upaya pengimplementasian nilai-nilai toleransi di 

kalangan para santri, yang juga banyak berinteraksi dengan keberagaman di 

masyarakat. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan pada bagaimana pemahaman 

Santrimengenai isu-isu toleransi beragama yang berkembang dalam masyarakat. 

Perbedaan penelitian ini juga terletak pada lokasi geografis, di mana beberapa 

penelitian di atas adalah penelitian yang kebanyakan dilakukan di pesantren di 

Jawa sedangkan penelitian di Sulawesi masih sangat minim dilakukan penelitian 

terkait toleransi di pondok pesantren. 

                                                             
9
Taufik Qurohman, “Implementasi Pendidikan Multikulturalisme di Pesantren Mahasiswa 

An Najah Purwokerto”, Skripsi  (Jawa Tengah: Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Purwokerto, 2017). 
10

Zulqarnain, “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren 

DDI-AD Mangkoso Barru Sulawesi Selatan”, Makassar: Jurnal Al-Thariqah 1, no.2 (2016). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Sejarah dan Dinamika Pesantren 

Pesantren atau pondok merupakan lembaga yang bisa dikatakan sebagai 

suatu wujud dari proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari 

segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislamannya, tetapi 

mengandung makna keaslian budaya Indonesia (indigenous)
1
. 

Berbicara mengenai sejarah berdirinya pesantren dalam ensiklopedia islam 

nusantara dijelaskan mengenai beberapa penulis sejarah berpendapat bahwa 

institusi ini diadopsi dari luar, sebagaimana pendapat Karel A. Steenbrink dan 

Martin Van Bruinessen. 

Karel A. Steenbrink memandang bahwa sistem pesantren diadopsi dari 

India. Alasan terminologis yang digunakan yaitu dengan melihat bahwa beberapa 

istilah seperti mengaji dan pondok yang lazim digunakan di pesantren menurutnya 

berasal dari India yang diambil dari sistem pelajaran Hindu di Jawa dan kemudian 

diintegrasikan ke dalam Islam. Selain itu alasan kedua yaitu persamaan bentuk 

yang terletak pada adanya penyerahan lahan oleh negara untuk kepentingan 

keagamaan, hal ini disebut wakaf tanah dalam Islam. Selain itu, adanya 

penghormatan terhadap guru, memfokuskan pendidikan pada pembelajaran 

keagamaan dan bantuan dari pihak di luar pesantren. Inilah yang Steenbrink sebut 

sebagai persamaan pendidikan Hindu di India dan Islam di Jawa.
2

                                                             
1
Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren (Jakarta: Paramadina, 2006) H.17. 

2
Tim Direktorat Jendral Pendidikan IslamKementrian Agama RI, Ensiklopedi Islam 

Nusantara (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementrian Agama RI, 2018) 

h. 376. 
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Sedangkan Martin van Bruinessen berpendapat bahwa pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang berasal dari Arab dengan alasan karena Arab menjadi 

pusat orientasi bagi umat Islam. Salah satu tradisi yang berkembang di pondok 

pesantren ialah tradisi kitab kuning, dan pola pendidikan pesantren yang mirip 

dengan pola pendidikan madrasah dan zawiyah di Timur Tengah.
1
 Namun, kedua 

pendapat ini tidak menjadi kebenaran mutlak bahwa pesantren diadopsi dari luar. 

Beberapa riwayat sejarah juga banyak disebutkan asal mula pesantren meski tidak 

disebutkan secara gamblang mengenai kemunculan pesantren di Indonesia. 

Pondok pesantren terkenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan 

begitu eksis di tengah masyarakat. Pesantren juga dikenal dengan keunikannya 

yang memiliki perbedaan dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Dengan 

sistem pendidikan tradisional yang sederhana, berpegang pada sistem nilai yang 

dikembangkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, serta penanaman nilai kehidupan 

dalam keseharian yang kemudian, dijadikan sebagai rujukan pengembangan 

sistem nilai dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 

Pesantren juga memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah ajaran 

Islam yang dibalut dengan budaya tradisional, sistem nilai yang menekankan 

pentingnya moral dan kesederhanaan yang dikembangkan selama bertahun-tahun 

tetap dipertahankan, dan menjadi konstruk sosial yang terus digeluti dalam 

                                                             
1
Ensiklopedi Islam Nusantara, h. 377. 
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keseharian. Inilah yang juga menjadi ikon menarik dari pondok pesantren di mata 

masyarakat Indonesia.
2
 

 Pesantren secara teknis merupakan tempat belajar yang hampir sama 

seperti sekolah pada umumnya. Namun, kepemimpinan pesantren dianggap masih 

berpaham tradisional, sehingga dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

demokrasi modern yang berkembang saat ini. Di sisi lain, pesantren memiliki 

tingkat kemandirian dalam relasi sosial yang tinggi dan lebih luas dibandingkan 

dengan lembaga independen yang lain, melalui pendidikan berbasis kitab kuning 

yang dimilikinya.
3
 

Pesantren juga memiliki beberapa pelajaran tambahan yang lebih dalam 

membahas Islam, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti asrama atau 

yang lebih akrab disebut pondok sebagai tempat tinggal. Selain itu pesantren juga 

dianggap mampu merawat tradisi keislaman yang murni, dengan sistem 

pendidikan tradisional yang menjadi ruh kultural setiap lembaga pondok 

pesantren. Pesantren diformulasikan sedemikian rupa untuk memadukan antara 

tradisi keilmuan dan nilai-nilai keagamaan dalam rangka melahirkan para pemikir, 

intelektual, kiyai, dan pendidik baru, untuk mengembangkan gagasan-gagasan, 

dan pemikiran-pemikiran yang transformatif melalui berbagai literatur-literatur 

yang telah ada sebelumnya.  

Setelah beratus-ratus tahun silam, pesantren dan pendidikan klasiknya 

masih eksis hingga kini. Berbagai komponen masyarakat dari berbagai latar 

belakang berbeda, berbaur satu sama lain menciptakan harmoni masyarakat sosial 

                                                             
2
Abu Yasid, Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif, h.168. 

3
Wahyuddin Halim, “Peran Pesantren dalam Wacana dan Pemberdayaan Masyarakat 

Madani”, Jurnal Akademika 22, no.2 (2017), h. 201. 
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yang beragam dan homogen, hingga tidak ada dominasi dari satu pihak saja. 

dalam pesantren, semua diperlakukan sama dan mendapat tempat yang sama, 

bernaung di atap yang sama, makan di wadah yang sama, tidur di kasur yang 

sama, hingga menimba ilmu di tempat dan orang yang sama tanpa melihat status 

sosial masing-masing. 

Hal lain yang menjadi keunikannya ialah lembaga pesantren menanamkan 

dasar-dasar pemahaman tasamuh (toleransi), tawassuh (moderat), tawazun 

(seimbang) dan i’tidal (tegak lurus) kepada setiap santri dengan harapan akan 

lahir kader-kader yang adil, moderat dan toleran. 

Mukhti Ali dan Alamsyah Ratu Prawiranegara telah melakukan 

identifikasi karasteristik untuk mendefinisikan ciri khas dari pondok pesantren. 

Diantaranya yaitu: 1) adanya hubungan akrab antara santri dan kiyai-kiyai, 

dikarenakan keduanya hidup bersama dalam jangka waktu yang lama sehingga 

membentuk pola pengkaderan tersendiri; 2) sikap para santri yang senantiasa 

menokohkan figur kiyai, karena penanaman kenayakinan bahwa figur seorang 

kiyai memiliki integritas moral yang tinggi; 3) sifat sederhana dan hemat; 4) 

Kemandirian; 5) ta’awun atau tolong-menolong; 6) mandiri; 7) sikap mental 

berani menderita telah menjadi bagian integral di kalangan para santri; 8) 

kehidupan agama yang baik; 9) dan kultur kitab kuning serta wawasan keislaman 

klasik yang sangat kuat
4
. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesanten juga mengalami 

perkembangan, mulai dari sistem pendidikan yang juga menerapkan pengetahuan-

                                                             
4
Abu Yasid, Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif, h.178-

180. 
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pengetahuan umum, dengan tujuan agar para santri tidak menjadi tertinggal 

dengan perkembangan sains. Meski begitu tetap memelihara kultur wawasan 

keislaman dan kepesantrenan. Tak sedikit pula pondok pesantren yang mulai 

melengkapi pelbagai fasilitas pembelajaran dengan information Technoligy (IT), 

melibatkan santri di pelbagai pentas akademik, sains, sosial tanpa 

mengesampingkan kultur-kultur keislaman pesantren. 

B. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 

Secara etimologi, kerukunan berasal dari akar kata rukun yang berarti 

baik, damai, sepakat tidak bertengkar dan bersatu hati. Adapun kerukunan 

bermakna sebagai kondisi, keadaan, atau kehidupan yang nyaman, aman, damai 

dan baik.
5
 Dalam bahasa Arab, kerukunan berasal dari kata ruknun, berarti tiang, 

sila, dan dasar. Sedangkan jamak dari ruknun adalah “arkaan” yang berarti 

bangunan yang terdiri dari pelbagai unsur, Dari kata arkaan inilah kemudian 

diperoleh pengertian bahwa kerukunan diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri 

dari pelbagai unsur di mana, setiap unsur berbeda dan unsur-unsur tersebut saling 

menguatkan. Kerukunan tidak dapat terwujud jika satu unsur hilang atau lemah.
6
 

Kerukunan antarumat beragama bukan berarti menyatukan agama-agama 

yang ada hingga menciptakan satu agama yang homogen, namun sikap atau cara 

untuk menciptakan keharmonisan, hubungan baik dan kedamaian antara pemeluk 

agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya dalam suatu masyarakat. 

Dengan demikian kerukunan beragama berarti menjalin hubungan yang baik dan 

damai dengan masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang keagamaan, 

                                                             
5
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.I 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), H.966. 
6
Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, h.129. 
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untuk menciptakan satu kesatuan sikap, tanggung jawab bersama sebagai umat 

beragama.  

Sebagai masyarakat multikultural, Indonesia memiliki tingkat keragaman 

dalam pelbagai sektor, terutama agama. Bersamaan dengan konsep pluralisme, 

maka ia berarti pemahaman atau cara pandang kemajemukan yang lebih 

menekankan pada entitas perbedaan dan kurang memperhatikan interaksi sosial. 

Sedangkan konsep multikulturalisme menekankan pada interaksi sosial dan 

memperhatikan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang 

setara, dari konsep inilah kemudian muncul gagasan normatif mengenai 

kerukunan, toleransi, dan nilai-nilai perbedaan.
7
 

J. Nasikun menyatakan bahwa suatu masyarakat bersifat majemuk 

bilamana masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub kebudayaan yang 

beragam dan ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati 

oleh seluruh lapisan masyarakat dan sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering 

terjadi berbagai konflik sosial.
8
 Dari hal tersebut, dapat dibuktikan dengan melihat 

kembali struktur sub kebudayaan Indonesia dan pelbagai nilai yang berkembang 

di dalamnya. Pelbagai macam perbedaan yang dimiliki menjadi ciri kemajemukan 

masyarakat Indonesia yang kemudian diikat dalam semboyang Bhinneka Tunggal 

Ika. 

Masyarakat majemuk memiliki potensi yang rawan terhadap pelbagai 

konflik sosial yang dapat membawa mudarat terhadap siapa saja. Keberagaman 

                                                             
7
Achmad Fedyani Syarifaddi, “Membumikan Multikulturalisme di Indonesia”, Jurnal 

Apologi Sosial Budaya II, no. 1 (2006) 
8
Nasikun, Stuktur Majemuk Masyaraka Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 

43. 
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kadang dipandang sebagai sebuah ancaman dalam membagun kerukunan. Persepsi 

semacam ini telah tumbuh subur dalam banyak benak masyarakat Indonesia, 

bahkan tak jarang dijadikan sebagai pedoman oleh sebahagian orang, terutama 

ketika menyangkut perbedaan kepercayaan (agama). Hal ini muncul karena 

kurangnya pemahaman dan pengalaman interaksi antara sesama.   

Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi dengan jumlah agama yang 

dianut masyarakatnya. Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia 

menimbulkan pelbagai ketegangan antar umat beragama sering kali terjadi. Hal ini 

disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai agama dan kurangnya 

interaksi langsung antara penganut agama satu dengan agama yang lainnya. 

 Survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia selama kurung 

waktu enam tahun terakhir, menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori 

kerukunan yang tinggi. Pada tahun 2020 indeks kerukunan umat beragama 

mencapai 67,46 dengan kategori “tinggi”, jika mengacu pada dokumen RPJMN 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024, target 

indeks KUB tahun ini meleset cukup banyak dari tahun 2019 yang mencapai 

angka 73,83, meski angkanya masih dalam kategori ”tinggi”. Namun, ini 

menandakan bahwa permasalahan kerukunan di Indonesia masih cukup serius. 

Survei KUB mengacu pada tiga dimensi, yakni toleransi dengan nilai rata-rata 

64,15,  kesetaraan mencapai angka 69,54 dan kerja sama mencapai angka 68,68.
9
 

Keragaman yang ada di Indonesia merupakan potensi untuk mengelolah 

kerukunan kehidupan sosial. Lebih khususnya kerukunan antar umat beragama 

                                                             
9
Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Policy Paper: Potret Kerukunan 

Masyarakat Indonesia 2020; Tantangan dan Solusi, (Cet.I, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan 

Layanan Keagamaan, 2020). 
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sebagai bagian yang terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang 

memiliki peran menciptakan kerukunan di Indonesia. 

Pengetahuan terkait perbedaan agama dan persamaan nilai-nilai sosial 

yang sama antaragama serta pengalaman interaksi yang lebih intens, dapat 

menciptakan keterbukaan antara satu sama lain, dan masing-masing penganut 

agama tidak mengklaim kebenaran agamanya untuk penganut agama lainnya. 

Atas dasar inilah kerukunan dibutuhkan dan menjadi hal yang penting untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehingga umat beragama dapat hidup dengan 

damai dalam bermasyarakat. 

C. Konsep Toleransi dalam Islam 

Toleransi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris tolerance, yang 

berarti sikap mengakui, membiarkan, dan menghormati keyakinan orang lain 

tanpa memerlukan persetujuannya. Sedangkan dalam Bahasa Arab tasamuh yang 

berarti mengizinkan dan saling memudahkan satu sama lain.
10

 

Seorang yang toleran menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain 

berpendapat dan berlapang dada dengan orang-orang yang berlainan arah, dalam 

artian bahwa kata toleransi mengandung artian terciptanya suatu suasana yang 

harmonis dan serasi di tengah masyarakat tanpa memandang adanya berbagai 

persamaan yang dimiliki.
11

 Toleransi merupakan suatu bentuk kesadaran atau 

sikap bagaimana seseorang memosisikan diri mengenai perbedaan dan keragaman 

di sekitar baik dari segi kebisaaan, pemikiran, suku, ras, agama dan lain 

sebagainya.  

                                                             
10

Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, h.13. 
11

Samiang Katu, Manajemen Kerukunan Uamat Beragama di Indonesia, (Makassar: 

Gunadarma Ilmu, 2017), h. 98. 
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 Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama dapat diistilahkan 

sebagai sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap individu 

ataupun kelompok yang berbeda, atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam 

masyarakat. Salah satu contohnya ialah keragaman bangsa Indonesia yang di 

mana meskipun terkenal dengan masyarakat yang multikultural, tetapi dari segi 

Agama Islam menjadi agama mayoritas. Karena konsep toleransi, maka mayoritas 

kemudian menerima dan mengizinkan keberadaan agama lain yang berbeda, 

hidup berdampingan dan saling menghargai. Oleh karena itu toleransi juga dapat 

dipahami sebagai sikap menahan diri untuk tidak mengganggu, meremehkan, 

menghina keyakinan ataupun ritual keagamaan agama-agama lain. 

Dengan adanya toleransi, maka Indonesia yang dikenal dengan 

multikulturnya akan dapat melestarikan kesatuan bangsa, meminimalisir konflik 

hingga mengatasi kesenjangan. Hubungan antarumat beragama didasarkan pada 

rasa persaudaraan yang kuat, dan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Untuk menyikapi pelbagai macam realitas kemajemukan, tentunya kita 

harus memiliki niat yang tulus, empati dan sikap yang tidak bisa terintervensi 

dengan teori toleransi. Dalam hal ini, pandangan dan konsep toleransi harus 

diarahkan pada kemanusiaan yang bersifat universal. Pada dasarnya setiap agama 

mengajarkan nilai toleransi. Dengan pribadi yang toleran terhadap umat agama 

lain, maka secara langsung kita akan saling menghormati, menghargai, saling 

menerima, bergandengan tangan secara sadar, bahwa perbedaan bukan untuk 

dijadikan sebagai alat perdebatan melainkan pemersatu dalam misi kemanusiaan.  
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Dalam beberapa babak sejarah, Islam tidak pernah lepas dari toleransi, di 

beberapa masa Islam tampil sebagai sosok yang menoleransi dan pada masa 

lainnya, Islam tampil sebagai pihak yang ditoleransi. Bahkan secara normatif, 

Islam digariskan untuk selalu berpengan tangan dengan toleransi.
12

 Toleransi 

dalam Islam disebut sebagai tasamuh yang berarti beragama adalah menghargai, 

dan dengan sabar menghargai keyakinan atau kepercayaan seseorang atau 

kelompok lain. Setiap muslim diajarkan untuk berbuat baik, menghargai, dan 

bersikap toleran terhadap orang lain di luar agama islam selama tidak memerangi 

kaum musim. Hal ini dengan tegas dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:8, 

yaitu: 

ى   َّل  ىَٰل  َّ َۡ ٌه  ّلَل  ٱَي ٌَ ٱَع ۡى ِفه  ََّلهي ك  ٌه ٱلَۡى ي َقَٰجهوْ  هي ۡىْۚ إهَن  ل  ّه ْٓا  إهََلۡ ط  ۡى َوت ۡقسه  ِ و ن َتََبُّ
َ
ۡى أ هٌ دهَيَٰرهك  ى ي  ْك  ۡرهج   ّلَلَ ٱَولَۡى ُي 

هبُّ  طهيَ ٱُي  ۡقسه  ً ۡ   ٨ ل

Terjemahnya: 

8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-

orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 

kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya allah mencintai orang-

orang yang berlaku adil.
13

 (QS. Al-Mumtahanah/60:8). 

Berdasarkan asbabul nuzul dari ayat tersebut sesuai hadis riwayat Bukhari, 

bahwa Qatilah (seorang kafir) datang kepada Asma’ binti Abu Bakar. Setelah itu 

Asma bertanya kepada Nabi Muhammad saw. apakah ia boleh berbuat baik 

kepada Qatilah, dan Nabi Muhammad saw pun membolehkan. Peristiwa ini 

berkenaan dengan turunnya ayat QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang secara tidak 24 

                                                             
12

Ade Dedi Rohayana, “Islam dan Kemajemukan”, JHI 9, no.2 (2011), h. 7. 
13

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya,  h..550. 
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langsung menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang lain 

yang tidak memusuhi agama Allah SWT. Rahmat dan kemurahan Allah diberikan 

kepada umat Islam sehingga dapat berhubungan baik dengan orang-orang yang 

berbeda keyakinan.
14

 

Islam memiliki prinsip toleransi yang jelas. Sebagaimana Q.S Al-

Kafirun/109:6, dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama: 

ٌه   َ دهي ۡى َوِله ۡى دهيَ ل    ٦هَل 

Terjemahnya: 

6. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
15

 (QS. Al-Kafirun/109:6). 

Ayat ini cukup popular dijadikan sebagai landasan toleransi. Bagi umat 

Islam, ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal-balik kepada 

masing-masing pihak untuk melaksanakan yang dianggapnya benar dan baik, 

tanpa memaksakan pendapat mereka kepada orang lain. Hidup rukun dan damai 

antara satu golongan dengan golongan lainnya adalah sesuatu yang dipandang 

oleh semua pemeluk agama sebagai mutlak dan menjadi tuntunan agama, tapi 

untuk mencapai hal itu tidak dengan mengorbankan keyakinan terhadap agama.
16

 

Demikianlah Al-Qur’an menjelaskan prinsip-prinsip toleransi, Karena 

Islam menilai bahwa syarat untuk melihat keharmonisan ialah pengakuan dan 

penerimaan terhadap komponen-komponen yang secara alamiah berbeda
17

. 

                                                             
14

Umar dan M.Arif Hakim, “Hubungan Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan 

Pembentukan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus”, Kudus: Jurnal 

Penelitian 13, No.1 (2019), h.74. 
15

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya,  h..603. 
16

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan dan kesan Keserasian Al-Qurán, (Cet. IV; 

Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 583. 
17

Khotimah, “Toleransi Beragama”, Jurnal Ushuluddin XX, no. 2 (2013), h.213. 
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Toleransi juga merupakan salah satu ajaran inti Agama Islam, yang kemudian 

sejajar dengan kemaslahatan umat, keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. 

Salah satu bentuk toleransi dalam Islam ialah persaudaraan universal. 

Fakta historis toleransi juga dapat kita saksikan melalui Piagam Madinah. Piagam 

tersebut adalah salah satu contoh kemerdekaan beragama yang pernah 

dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. Di mana umat beragama yang berbeda 

hidup dan tinggal di satu tempat yang sama dan tetap merdeka dengan keyakinan 

masing-masing. 

Sejak Nabi Muhammad saw memperkenalkan Islam di tanah Arab, dia 

menampakkan wajah Islam sebagai agama yang toleran dan mencintai 

perdamaian. Islam sudah memiliki pengalaman dalam membangun harmonisasi 

kehidupan antarpenganut agama. Di tengah-tengah kemajemukan, Nabi 

Muhammad saw. tidak pernah menghalangi untuk mengembangkan nilai-nilai 

agama lain dan tidak menghalangi interaksi dan sikap toleran antar penganut 

agama. Dalam Piagam Madinah pun secara tegas dinyatakan hak-hak agama lain 

untuk hidup berdampingan dengan umat Muslim.
18

 Dengan demikian, jelas bagi 

penganut Agama Islam, Islam mengakui hak-hak hidup umat agama lainnya, 

untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya sebagaimana ajaran yang mereka 

anut. 

 

                                                             
18

Mawardi, “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan 

Sosial”, Banda Aceh: Jurnal Substantia 17, No.1 (2015), h. 61. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus dan subyek penelitian, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang menitik 

beratkan kegiatan penelitiannya pada penguraian (describing) dan pemahaman 

(understanding) terhadap gejala yang diamati. Jenis penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan ciri-ciri sifat, keadaan sosial dan fenomena yang termasuk 

dalam satu kategori.
1
 Peneliti berusaha mendeskripsikan objek penelitian 

dengan ikut terjun secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian, 

melakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisis data secara 

intensif-interaktif terhadap faktor-faktor yang terlibat dalam penelitian.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Pondok Pesantren Khaerul Ummah Desa 

Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan karena pesantren yang menggunakan sistem 

pelajaran mono-religious, letak geografis yang cukup jauh dengan perkotaan 

dan berkembang di tengah masyarakat yang homogen, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di PPKU.   

                                                             
1
Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, cet. I (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020), hal. 40. 
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B. Metode Pendekatan 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, peneliti menggunakan dua metode 

pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis menekankan pada perilaku sosial dengan meneliti 

kelompok/individu sebagai objek, serta mengkaji atau mendalami dari aspek 

teoritis integrasi (persepsi dinamika sosial). Peneliti berusaha memberikan 

kajian deskriptif tentang keadaan sosial masyarakat, pola interaksi, struktur, 

dan pelbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan tujuan untuk 

mengamati dan menguraikan persepsi santri PPKU Kabupaten Bantaeng 

tentang isu-isu toleransi beragama. 

2. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis digunakan untuk menguraikan, mendeskripsikan dan 

membahas terkait ajaran-ajaran dasar suatu agama
1
. Peneliti menggunakan 

pendekatan ini untuk menguraikan bentuk upaya pondok pesantren, dalam 

memberikan pemahaman melalui interaksi dan pelajaran mengenai kerukunan 

dan toleransi antarumat beragama terhadap santri PPKU Kabupaten Bantaeng. 

C. Sumber Data 

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data pada penelitian ini, yakni 

data primer dan data sekunder: 

 

 

                                                             
1
Harun Nasution, Teologi Islam, (Cet.V, Jakarta: Universitas Indonesia, 1968),   h. 9. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung berdasarkan 

penelitian di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hasil-hasil atau informasi dari informan yang diperoleh peneliti baik melalui 

observasi, dokumentasi maupun wawancara dengan santri, guru, dan pembina 

PPKU Kabupaten Bantaeng.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung baik berupa jurnal, laporan 

penelitian, buku-buku, kitab-kitab, surat kabar, dan literatur-literatur yang 

berkaitan dan sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini 

mencakup hasil bacaan, telaah pustaka, literatur-literatur dan informasi 

pendukung yang diperoleh peneliti sebagai menunjang penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan dua metode penelitian dalam pengumpulan data, di 

antaranya: 

1. Metode penelitian lapangan (field research). Metode ini digunakan untuk 

melihat langsung objek yang diteliti. Karena menggunakan jenis penelitian 

kualitatif-deskriptif, dilakukan beberapa langkah: 

a. Observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung terhadap obyek, dalam penelitian ini 

peneliti melakukan observasi partisipasi dalam rangka melihat secara 

dekat bagaimana pengaruh pondok pesantren dalam memberikan 
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pemahaman mengenai toleransi beragama kepada santri PPKU dengan 

cara melibatkan diri secara intensif. 

b. Wawancara. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan 

informasi, keterangan dan data langsung yang dianggap penting dari 

informan. Teknik wawancara yang digunakan merupakan teknik 

wawancara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara secara 

pribadi kepada beberapa informan utama, sehingga mampu 

mendapatkan informasi secara mendalam dan bersifat rahasia bagi 

subjek. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman 

wawancara, namun bersifat fleksibel, dan menyesuaikan kondisi dan 

suasana pada saat wawancara. 

c. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan pelbagai 

data dengan lakukan pencatatan data penelitian, baik dari pelbagai 

arsip, buku catatan, foto dan lain sebagainya. Selain itu, digunakan 

sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar terjun ke lapangan.  

2. Metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini digunakan 

untuk mencari informasi dari pelbagai tulisan, dan literatur-literatur yang 

bersinggungan dengan penelitian untuk mendapatkan data pendukung 

dalam penelitian ini. 

E. Teknik Penentuan Informan 

Berdasarkan lokasi penelitian, obyek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat PPKU yang bertindak sebagai informan. Namun peneliti terlebih 
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dahulu menganalisis, membatasi dan menentukan informan yang diwawancarai. 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu atau seleksi khusus
2
, dengan menentukan pelbagai kriteria 

yang telah dibuat oleh peneliti sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini 

ialah santri, guru, dan pembina PPKU Kabupaten Bantaeng. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, di mana 

peneliti berusaha untuk mengamati, mempelajari, memahami, menganalisa dan 

mengolah data atau informasi yang diperoleh. Selain itu, terdapat beberapa 

instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya alat tulis, 

kamera, perekam suara dan alat penunjang lainnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan 

dengan pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis kritis, yaitu dengan menginterpretasikan dan mendeskripsikan secara apa 

adanya, baik mengenai pendapat yang sedang tumbuh, kondisi, hubungan, serta 

proses yang sedang berlangsung dan sedang berkembang. Metode inilah yang 

peneliti gunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyimpulkan 

persepsi santri PPKU dalam memahami isu-isu toleransi beragama dan upaya 

pesantren dalam memberikan pemahaman toleransi beragama kepada santri. 

 

                                                             
2
Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet. I, Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), h. 66. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Pattallassang Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Desa Pattallassang 

Desa Pattallassang merupakan desa kedua setelah memasuki daerah 

Tompobulu, desa ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bulukumba dan 

Kabupaten Bantaeng. Desa Pattallassang terletak di wilayah pemerintahan 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, jarak dari kota kecamatan ±4 km 

dan jarak dari Ibu kota kabupaten ±25 km. Jika menggunakan kendaraan bermotor 

maka jarak tempuh ke kota kecamatan ±15 menit, dan ±40 menit menuju Ibu kota 

kabupaten, luas wilayah 10,34 km². Desa Pattallassang berada di atas ketinggian 

antara 620 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah cukup subur untuk 

sektor pertanian jangka panjang yang memiliki dataran rendah dan tinggi berbukit.
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Iklim dan curah hujan cukup rendah, sehingga kondisi iklim termasuk pada daerah 

dengan musim kemarau lebih panjang. dibandingakan dengan desa lain yang 

terdapat di Kecamatan Tompobulu, umumnya memiliki dua musim yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Musim hujan dimulai pada bulan Agustus sampai 

bulan Januari, dan kemarau terjadi antara bulan Februari sampai bulan Juli.  

Tabel. 1  

Rincian Penggunaan Lahan Desa Pattallassang  

Lahan yang Digunakan Luas Lahan ha/m² 

Luas pemukiman 98 ha/m² 

Luas persawahan 132 ha/m² 

Luas perkebunan 262 ha/m² 

Luas Lahan Kering 334 ha/m² 

Luas pekarangan 167 ha/m² 

Luas prasarana umum lainnya 7,34 ha/m² 

Sumber Data:Profil Desa Pattallassang 2022 

Administrasi desa dan pusat pemerintahan desa terletak di Dusun Puro’ro. 

dengan akses representatif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada warga 

serta fasilitas memadai secara administratif dengan jumlah ±30 orang staf desa. 

Desa Pattallassang terdiri dari 8 dusun yaitu Dusun Sarroangin, Dusun Puro’ro, 

Dusun Kalumpang, Dusun Masarang, Dusun Kampung, Dusun Borong Kapala, 

Dusun Nippon, dan Dusun Taruttu’. Adapun batas-batas wilayahnya diuraikan 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel. 2 

Batas-Batas Wilayah Desa Pattallassang  

No Arah Perbatasan 

1. Sebelah Utara Desa Bonto-Bontoa 

2. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba 

3. Sebelah Selatan Desa Bajiminasa 

4. Sebelah Barat Kelurahan Lembang Gantarang Keke 

Sumber data: Profil Desa Pattallassang 2022 

2. Keadaan Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Pattallassang sebanyak 3.639 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki 1.811 jiwa dan perempuan sebanyak 1.828 jiwa dan 1.167 Keluarga 

(KK) yang tersebar di 8 (delapan) dusun. 

Tabel. 3 

Jumlah Penduduk Desa Pattallassang Berdasarkan Klasifikasi Dusun 

No Nama Dusun Jumlah Penduduk Jumlah KK 

1. Dusun Sarroangin 381 Jiwa 128 KK 

2. Dusun Puro’ro 502 Jiwa 158 KK 

3. Dusun Kalumpang 516 Jiwa 125 KK 

4. Dusun Masarang 420 Jiwa 137 KK 

5. Dusun Kampung Parang 501 Jiwa 189 KK 

6. Dusun Borong Kapala 420 Jiwa 137 KK 

7. Dusun Nippon 460 Jiwa 143 KK 

8. Dusun Taruttu’ 457 Jiwa 150 KK 

Total 3.639 Jiwa 1.167 KK 

Sumber: Profil Desa Pattallassang 2022 
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b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Warga Desa Pattallassang sangat mengandalkan sektor pertanian. 80% 

masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak,  20% masyarakat memiliki 

pekerjaan PNS, pengusaha dan pedagang, perantau dan lain-lain. Kondisi 

perekonomian masyarakat cukup baik dengan ketersedian lahan pertanian 

seperti sawah, kebun cacao dan cengkeh. Masyarakat Desa Patallassang 

menganut prinsip ekonomi kekeluargaan dengan kentalnya solidaritas dan 

kerukunan antar warga. Akselerasi pembangunan finansial cukup memadai 

dengan dibangunnya berbagai fasilitas penunjang yang mudah diakses seperti, 

fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Roda perputaran ekonomi 

masyarakat berputar dengan terjadinya transaksi jual beli hasil bumi yang 

banyak digeluti oleh warga desa sendiri yang nantinya dipasarkan keluar 

daerah atau di luar desa sampai pada pasar kabupaten. 

Tabel. 4 

Ketenagakerjaan Desa Pattallassang  

Ketenagakerjaan Jumlah 

Petani ±1.106 Orang 

Petani Pemilik Sawah/Kebun 260 Orang 

Petani Penggarap 375 Orang 

Pertukangan 16 Orang 

Buruh Kebun 150 Orang 

Pedagang 15 Orang 

Wiraswasta 50 Orang 
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Pengmudi/ Penyedia jasa 10 Orang 

PNS 38 Orang 

Tenaga Kesehatan 15 Orang 

Tenaga Pendidikan 25 Orang 

Honorer/ Pemagang 31 Orang 

TNI/ Polri 2 Orang 

Pensiunan 4 Orang 

Sumber Data: Laporan Tahunan Desa Pattallassang 2022 

c. Kondisi Keagamaan 

Seperti beberapa wilayah di Kabupaten Bantaeng yang pada umumnya 

memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam, kuantitas 

keagamaan salah satunya dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana 

ibadah yang cukup representatif seperti masjid san mushollah yang terbilang 

cukup banyak. Demikian halnya dengan Desa Pattallassang yang didominasi 

oleh pemeluk agama Islam dengan keragaman ideologi keagamaan, organisasi 

kemasyarakatan, dan perbedaan mahzab. Perbedaan latar belakang keagamaan 

tentunya tidak menjadikan masyarakat saling membelakangi, tetapi saling 

mendukung dan saling menghormati satu sama lain. 

Tabel. 5 

Latar Belakang Keagamaan Desa Pattallassang 

Latar belakang keagamaan Jumlah (%) 

Wahda 2% 

Sunni 18% 
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Salafi 7% 

Nahdatul Ulama (NU) 31% 

Muhammadiyah 27% 

Tidak diketahui 15% 

Sumber data: Profil Desa Pattallassang tahun 2022 

d. Sarana Transportasi 

Karena wilayah/lokasi desa yang cukup jauh dari pusat keramaian, 

sehingga transportasi umum kurang memadai. Ada dua jenis transportasi 

umum yang dapat diakses yakni ojek dan mikrolet, namun hanya beroprasi 

pada waktu-waktu tertentu. Karena kurangnya transportasi umum yang dapat 

diakses, didukung dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat, maka 

sekitar 40% masyarakat memiliki kendaraan pribadi. 

e. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana di Desa Pattallassang tergolong memadai, baik dari 

sektor sarana umum desa seperti kantor desa, balai pertemuan, sport center, 

jaringan listrik dan lain sebagainya, sektor pendidikan, maupun sektor 

kesehatan. 

Tabel. 6 

Sarana dan Prasarana Desa Pattallassang  

No Sarana Jumlah 

1. Kantor Desa 1 Unit 

2.. Balai Pertemuan 1 Unit 

3. Puskesdes 1 Unit 
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4. Posyandu 6 Unit 

5. Lapangan (Sport Center) 1 Unit 

6. Mesjid/ Musollah 19 Unit 

7. SMA/ Sederajat 1 Unit 

8. SMP/ Sederajat 2 Unit 

9. SD/ Sederajat 3 Unit 

10. Pondok Pesantren 1 Unit 

11. TK 4 Unit 

12. TPA 9 Kelompok 

13. Jaringan Listrik Memadai 

14. Sumur Bor Ada 

Sumber data: Profil Desa Pattallassang tahun 2022 

B. Gambaran Umum PPKU 

 

Gambar 2. Pondok Pesantren Khairul Ummah 

PPKU terletak di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Bantaeng dan aktif berorientasi di bawah naungan Yayasan Khairul Ummah, yang 



36 
 

 
 

juga menaungi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Khairul Ummah dan TK 

Khairul Ummah. Tokoh yang paling berjasa dengan pembentukan Yayasan 

Khairul Ummah ialah H. Muhammad Amin selaku ketua Yayasan, dan digantikan 

oleh anak pertamanya yang bernama Hasna, S.Ag setelah ia wafat pada tahun 

2014. TPA dan TK Khairul Ummah dirintis pada tahun 2001 bersama putrinya 

bernama Patmawati, S.Pd, M. Pd. Sekaligus merupakan awal perintisan Yayasan 

Khairul Ummah. Pada tahun 2010 ia (H. Muhammad Amin) kembali merintis 

PPKU bersama menantunya yang bernama Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I 

sekaligus sebagai pimpinan PPKU sampai sekarang.  

Selama dua tahun masa perintisan pondok pesantren diisi dengan santri 

dari siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ingin tinggal asrama dan ikut 

pengajian pesantren. Namun pada tahun 2012 beroprasi secara aktif dan mulai 

menerima santri dengan membuka jenjang pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Pada tahun 2014 pondok pesantren kemudian membuka jenjang 

pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA-IT) Khairul Ummah, 

sekaligus meresmikan SMP Khairul ummah menjadi SMP-IT Khairul Ummah 

dan aktif hingga sekarang.  

Pada tahun 2022 jumlah santri yaitu 80 orang yang terdiri dari tingkat 

SMP dan SMA. Berbagai macam aspek yang menjadikan pondok pesantren ini 

berkembang di tengah-tengah masyakat. Tidak hanya meraih prestasi dalam 

bidang keagamaan, tetapi juga meraih prenstasi dalam beberapa bidang seni, 

olahraga, dan akademik yang tentu menunjang keberhasilan pesantren sehingga 

cukup dikenal oleh masyarakat. Seiring kemajuan teknolologi, santri tidak hanya 
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disuguhi dengan pelajaran keagamaan semata, namun juga mengkombinasikan 

antara bidang keagamaan, sains dan teknologi. Selain itu, berbagai macam 

pendidikan non formal, pelatihan hingga ekstrakulikuler disediakan oleh pesantren 

sebagai wadah pengembangan potensi santri. 

1. Visi Pondok Psantren Khairul Ummah 

Menjadi pesantren yang unggul dan terkemuka dalam mengintegrasikan 

pengetahuan agama dan teknologi. 

2. Misi Pondok Psantren Khairul Ummah 

Meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan yang berdaya saing 

serta mengembangkan kualitas pembelajaran. 

3. Identitas Lembaga 

Nama Lembaga : Pondok Psantren Khairul Ummah 

Nomer Statistik Ponpes : 510073030018 

Alamat Lengkap  

 Jalan : Karampung Bella 

Kel/Desa : Pattallassang 

Kecamatan : Tompobulu 

Kab/Kota : Bantaeng 

Kode Pos : 92461 

Tahun Berdiri : 2010 

Nama Yayasan : Khairul Ummah 

 

Ketersediaan tenaga kerja guru dan pembina PPKU masih tergolong 

minim, dikarenakan beberapa guru SMP-IT juga merupakan guru di SMA-IT 
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maupun sebagai guru di Pondok pesantren. Selain itu, beberpa pembina pondok 

pesantren tidak menetap di dalam wilayah pesantren sehinga keterlibatan para 

alumni pondok pesantren menjadi bantuan yang berarti bagi pesantren. Berikut 

data guru PPKU: 

Tabel. 7 

Data Guru PPKU 

No Jenjang Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. SMP-IT 6 Orang 8 Orang 14 Orang 

2. SMA-IT 5 Orang 8 Orang 13 Orang 

3. Pembina/Guru Pondok 4 Orang 5 Orang 9 Orang 

 

SantriPPKU berjumlah 80 orang terdiri dari 3 tingkatan. Santri di tingkat 

SMP sebanyak 43 orang dan di tingkat SMA sebanyak 35 orang Adapun 2 santri 

lainnya merupkan siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ikut tinggal di 

pondok pesantren dan mengikuti pelajaran di SD terdekat.  Berikut proyeksi santri 

PPKU: 

Tabel. 8 

Data Proyeksi Santri PPKU Tahun Ajar 2021/2022 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Total 
Pa Pi 

1. SMP-IT 28 orang 15 Orang 43 Orang 

2. SMA-IT 23 Orang 12 Orang 35 Orang 

3. SD 2 Orang - 2 Orang 

Jumlah 53 Orang 27 Orang 80 Orang 
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PPKU menaungi dua jenjang pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu (SMP-IT), Sekolah Menengah Atas Islam terpadu (SMA-

IT) dan pendidikan Taman Kanak-Kanak di bawah naungan yayasan Khairul 

Ummah. Selain itu, pesantren juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai penunjang pengembangan keterampilan dan pengembangan diri santri. 

Berikut jenjang pendidikan formal dan non-formal PPKU: 

Tabel. 9 

Jenjang Pendidikan PPKU 

Formal Non Formal/ Ekstrekulikuler 

SMP-IT Majelis Taklim 

SMA-IT Halaqah 

TKA Lembaga Pelatihan dan Keterampilan 

 Hisbul Wathan 

 Tapak Suci 

 IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) 

 Lembaga Tahfizul Qur’an 

 OSSPPET 

 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana PPKU tergolong memadai untuk jumlah santri 80 

orang. Ketersediaan dua asrama untuk santri dan santriwati, ruang kelas untuk dua 

jenjang pendidikan, kantor, mushollah dan prasarana lainnya dapat membantu 

berjalannya sistem pembelajaran di pesantren, meski keterbatasan lahan 
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mengakibatkan beberapa pembangunan gedung dibuat seminimalis mungkin. 

Berikut sarana dan prasana PPKU: 

Tabel. 10 

Sarana dan Prasarana PPKU 

No Sarana/Prasarana Jumlah 

Bangunan 

1. Asrama 2 Unit 

2. Ruang Kelas 7 Unit 

3. Ruang Kantor 2 Unit 

4. Kantin 1 Unit 

5. Dapur 1 Unit 

6. Mushollah 1 Unit 

7. Poskestren 1 Unit 

8. Rumah Pimpinan/Pembina 2 Unit 

9. Perpustakaan Ada 

10. Ruang Makan 1 Unit 

11. Aula Pertemuan Ada 

Mobiler 

1. Meja/Kursi Kepala Sekolah 2 Unit 

2. Meja/Kursi Guru 25 Unit 

3. Meja/Kursi Tata usaha 4 Unit 

4. Meja Komputer 2 Unit 

5. Meja/Kursi Siswa 80 Unit 
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6. Lemari/ Rak Buku 6 Unit 

7. Kursi Tamu 2 Unit 

Sarana 

1. Komputer 1 Unit 

2. Printer 1 Unit 

3. Sound Sistem 1 Unit 

4. LCD 1 Unit 

5. Podium/Mimbar 1 Unit 

 

C. Upaya Pondok Psantren Khairul Ummah dalam Menananamkan 

Pemahaman Toleransi Beragama kepada Santri 

Proses dinamika kehidupan beragama dewasa ini masih terus berlangsung. 

Berbagai bentuk upaya untuk mewujudkannya terus digalakkan oleh berbagai 

kalangan secara serius. Berbagai organisasi dan lembaga, baik negeri maupun 

swasta utamanya di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan telah dibentuk, 

guna mendukung tercapainya kehidupan beragama yang lebih harmonis. Salah 

satu nilai yang diupayakan dapat terealisasi ialah toleransi. 

Toleransi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan 

beragama setiap orang. Toleransi tidak dapat dilakukan jika melanggar eksistensi 

ajaran agama atau menyangkut keyakinan dan akidah, dalam artian bahwa ruang 

gerak toleransi hanya dalam batas muamalah duniawi dan hubungan sosial. 

Sebagaimana pernyataan Ust. Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I. sebagai 

pimpinan PPKU: 
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Toleransi itu bukan tanpa batas,  tapi toleransi itu diterapkan pada hal-hal 
atau pada sisi hubungan sosial kemasyarakatan, itu poin intinya. Tapi pada 
hal-hal tertentu, bentuk toleransi kita adalah memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan 
keyakinannya masing-masing tanpa harus mengganggu keyakinan orang 
lain karena persoalan agama adalah urusan paling asasi dan bersifat 
privasi.

1
 

Pemahaman terkait toleransi sangat penting untuk diajarkan kepada siapa 

saja utamanya bagi santri pondok pesantren. Salah satu identitas yang melekat 

dengan pesantren adalah pengembangan ajaran Islam yang moderat dan tasamuh. 

Secara umum tasamuh dipahami sebagai sikap saling menghargai dan menerima 

dengan lapang dada dalam batas-batas yang diatur dalam ajaran Islam. Sikap 

inilah yang terus dipertahankan pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Pembina 

PPKU Jusmawati juga menjelaskan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai 

toleransi: 

Pendidikan toleransi tentunya sangat penting untuk diajarkan, karena 
sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan keragaman 
sehingga para santri perlu memahami akan keragaman tersebut, supaya 
ketika mereka keluar dari rana pesantren, mereka sudah lebih siap untuk 
menghadapi berbagai kemungkinan besar tentang keragaman yang lebih 
kompleks dari pesantren. Mereka senantiasa menghadapi besarnya 
perbedaan yang ada, habits yang lebih beragam, dan kultur yang lebih 
kompleks maka perlu ditanamkan sejak dini

2
. 

Pada kegiatan ta’lim subuh santri bersama Ust. Hasanuddin Arasy, peneliti 

ikut mendengarkan keutamaan saling menerima dan menghormati perbedaan.  

Ust. Hasanuddin juga menekankan pentingnya toleransi sebagaimana yang 

Rasulullah saw. Praktikkan dalam kehidupannya selama di Madinah. Ia juga 

menambahkan bahwa perbedaan itu ada untuk saling menyatukan sebagaimana 

dalam Q.S Al-Hujurat/ 49:13. Toleransi tidak hanya pada batas menghormati 

perbedaan tetapi juga bagaimana untuk tidak saling berselisih dan membeda-

                                                             
1
Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I (46 Tahun, Pimpinan PPKU) Waancara, Pattallassang, 

02 Januari 2022. 
2
Jusmawati (21 Tahun, Pembina PPKU) Waancara, Pattallassang, 22 Desember 2022. 
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bedakan satu sama lain baik antar agama, antar umat seagama, suku, ras dan 

perbedaan lainnya, sebagaimana dalam Q.S Al-Hujurat/49:10
3
. 

ا ًَ نَ ٱ إهَن ۡؤيهَْ   ً ۡ ۡىْۚ وَ  ل ۡيل  َْ َخ
َ
ْا  َبۡيَ أ ۡصوهح 

َ
َْةٞ فَأ ْا  ٱإهۡخ َن  ّلَلَ ٱ َتق  ۡى ث ۡرََحْ    ١٠هََعَول 

Terjemahnya: 

10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat
4
. (QS. Al-Hujurat/49: 10) 

 

 Dalam ayat ini, terdapat dua poin yaitu nilai persaudaraan dan nilai 

perdamaian. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa kata 

saudara mulanya bermakna “yang sama”, persamaan dalam garis keturunan yang 

mengakibatkan persaudaraan, kesamaan identitas kembangsaan, persamaan 

kesukuan, persamaan identitas kenegaraan dan persamaan identitas lainnya 

mengakibatkan persaudaraan. Sedang nilai perdamaian terdapat pada kata 

“damaikanlah” yang bermakna bahwa pertikaian antar kelompok-kelompok harus 

dilerai meskipun pertikaian itu terjadi antar kedua saudara
5
.  

Hal ini juga kembali di tegaskan ustad. Hasanuddin dalam wawancaranya:  

Mengenai toleransi secara umum dapat dilihat dalam Qur’an surah Al-
Hujurat ayat 13… itu landasan toleransi secara umum yah. Bisa juga 
toleransi antar umat seagama, surah Al-Hujurat ayat 10 dia. 

Konsep toleransi yang diajarkan di PPKU ini merupakan toleransi yang 

berlandaskan nilai persaudaraan, saling menghargai pendapat, menghargai 

perbedaan baik kebisaan, maupun latar belakang keislaman, saling menyayangi, 

                                                             
3
Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I (46 Tahun, Pimpinan PPKU) Ta’lim, Pattallassang, 27 

Desember 2021. 
4
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya,  h..516. 

5
Muhammad Nurul Bilad, “Konsep Penddikan Karakter pada Surah Al-Hujurat ayat 10-

13”, Tesis (Malang: Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2018) 
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saling menghormati dan tidak saling mengolok kekurangan orang lain. PPKU 

mengajarkan sikap-sikap dasar toleransi untuk menerima semua perbedaan latar 

belakang orang yang berbeda dengan mereka. Sesuai yang dikatakan Jusmawati 

dalam hasil wawancaranya: 

Toleransi yang diajarkan kepada santri sesuai dengan makna toleransi itu 
sendiri yaitu tentang saling menghargai dan saling mengormati satu sama 
lain. Makna toleransi ini diajarkan untuk mendukung santri dalam 
kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari seperti saling menghargai 
sesama, saling menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, 
dan tentunya tidak menjelek-jelekkan orang lain

6
 

Adapun beberapa upaya pondok pesantren dalam menanamkan nilai 

toleransi dan memperkenalkan isu-isu toleransi yang berkembang kepada santri: 

1. Penanaman Nilai Toleransi Melalui Pelajaran/ Kurikulum 

Pondok pesanten memberikan pemahaman terkait nilai toleransi beragama 

melalui pelajaran kepesantrenan di antaranya akidah akhlak, sejarah Islam, Ilmu 

Al-Qur’an dan ilmu Hadits. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasanuddin Arasy. 

Teori-teori tentang toleransi beragama tentu juga diajarkan di pesantren, 
toleransi yang diajarkan terkait bagaimana saling menghargai dan 
menghormati orang yang berbeda agamanya dengan kita, orang yang 
berbeda suku dan bahasanya, orang yang berbeda rasnya dan perbedaan-
perbedaan yang lainnya. Semuanya diajarkan melalui pelajaran-pelajaran 
pesantren yang mendukung keseharian santri, contohnya dalam pelajaran 
sejarah islam yang memperlihatkan bagaimana Rasulullah menghormati 
dan menghargai kaum Yahudi yang berbeda agamanya, kemudian dalam 
akidah akhlak juga diajarkan bagaimana keutamaannya bersikap baik, 
menolong dan menghargai siapapun tanpa memandang asalnya, tanpa 
memandang agamanya, tanpa memandang perbedaan lainnya. Begitupun 
pada pelajaran-pelajaran pesantren lainnya seperti al-quran dan hadits 
yang semuanya mengandung nilai-nilai pelajaran toleransi

7
. 

Konsep toleransi tidak hanya diajarkan oleh satu guru atau pembina saja, 

setiap mata pelajaran kepesantrenan diajarkan oleh beberapa ustad atau ustadzah 

sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan setiap harinya. Setiap pelajaran tidak 

                                                             
6
Jusmawati (21 Tahun, Pembina PPKU) Waancara, Pattallassang, 22 Desember 2021. 

7
Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I (46 Tahun, Pimpinan PPKU) Waancara, Pattallassang, 

02 Januari 2022. 
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hanya sekedar disampaikan, tetapi guru yang mengajar senantiasa memberikan 

contoh-contoh yang sesuai dengan keseharian para santri, memberikan ruang 

diskusi dan tanya jawab dengan mengangkat dan membandingkan berbagai 

pendapat. Selain itu, dilakukan proses follow up dalam beberapa kegiatan 

kepesantrenan dan keseharian santri. 

 

Gambar 3. Kegiatan Ta’lim (Pembelajaran non-formal) Santri PPKU 

Nilai toleransi juga diajarkan kepada Santrimelalui pendidikan formal di 

sekolah (SMP/SMA) pada mata pelajaran yang tentunya dimuat dalam kurikulum 

pendidikan, salah satunya ialah pendidikan kewarganegaraan yang juga 

mengajarkan sikap saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi 

semangat Bhineka Tunggal Ika. 

Selain pelajaran di pesantren, siswa juga diajarkan nilai toleransi dalam 
mata pelajaran di sekolah. Contohnya di pelajaran PKN, disitu banyak 
diajarkan beragam agama, suku, bahasa, ras, dan perbedaan yang lain. Di 
situ juga di ajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan sebagai 
bentuk menjunjung tinggi persaudaraan sebangsa yang hidup di negara 
yang sama, jadi tidak boleh mau istimewa sendiri, tapi juga memberikan 
tempat bagi orang lain untuk sama-sama maju. Selain itu nilai toleransi 
juga diajarkan dalam mata pelajaran PAI (pendidikan Agama Islam) yang 
banyak ditunjang dalam pelajaran-pelajaran pondoknya

8
. 

                                                             
8
Kasmira M (30 Tahun, Guru SMA/SMP Khairul Ummah) Waancara, Pattallassang, 27 

Desember 2021. 



46 
 

 
 

 

Gambar 4. Kegiatan Pembelajaran Formal SantriPPKU 

Para guru dan pembina pondok pesantren juga tidak membatasi media 

belajar santri, seperti tidak membatasi buku-buku bacaan yang dibawa santri ke 

pondok pesantren, buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan buku-buku yang 

santri pinjam dari pembina/alumni yang menetap. Meskipun beberapa buku perlu 

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti buku novel dan buku fiksi lainnya. 

Bebeapa buku yang peneliti dapatkan sedang dibaca oleh beberapa santri seperti 

buku karya Kuntowijoyo, beberapa buku karya Agus Mustofa, Nurkholis Madjid, 

beberapa buku tentang perempuan, beberapa novel karya Andrea Hirata, Eka 

Kurniawan dan lain sebagainya. Namun hanya sekitar 8-9 orang santri saja yang 

mengkonsumsi buku-buku tersebut, dikarenakan sebagian besar santri merasa 

buku non-fiksi sangat berat untuk dibaca. Di lain sisi, minat baca santri yang 

masih sangat rendah.  

Sebenarnya, beberapa ustad kalau mengajar selalu menyebutkan banyak 
pendapat, kemudian beliau jelaskan juga perbedaannya dan mana yang 
lebih kuat, apa lagi kalau hadist. Jadi ini santri diberi juga pemahaman dari 
berbagai sudut pandang begitu. Tapi yang begitu lebih banyak pada rana-
rana sosial sepertimi ini toleransi dan sebagainya. Adek-adek juga disini 
beberapa suka membaca, karena kaka-kakanya yang alumni sering 
berkunjung ke sini dan biasa bawa buku-buku bacaan, ada juga buku-buku 
yang mereka pinjam dari pembina. Tapi minat membaca buku-buku non 
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fiksi masih kurang apalagi untuk santri di tingkat SMP, rata-rata yang suka 
baca itu santri yang tingkat SMA

9
. 

Berdasarkan hasil wawancara Jusmawati, bahwa beberapa buku yang di 

baca Santri berasal dari alumni pondok pesantren yang sering berkunjung, 

pembina pondok pesantren, buku dari perpustakaan dan buku-buku yang 

dipinjamkan oleh guru-guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kegiatan individual santri PPKU (membaca buku)  

Inilah salah satu hal yang menjadikan berbagai pemikiran dan konstruksi 

keilmuan yang cukup beragam bagi santri PPKU yang dapat mempengaruhi 

pandangan para santri terkait toleransi. Seperti pada buku Islam sebagai Ilmu 

karya Kuntowijoyo, yang isinya menkritik konsep islamisasi pengetahuan yang 

kemudian menghasilkan gagasan yang disebutnya pengilmuan Islam sebagai 

bentuk demistifikasi Islam. Adapun, pada buku Islam Mencintai Nusantara  karya 

B.Wisoho yang banyak menjelaskan bagaimana Sunan Kalijaga menanamkan 
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Jusmawati (21 Tahun, Pembina PPKU) Waancara, Pattallassang, 22 Desember 2021 
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Islam melalui taktik modifikasi budaya, memposisikan Islam sebagai perekat 

dengan kehidupan sosial kebudayaan bukan sebagai sekat.  

Perbedaan besar mengenai isi buku, dimana karya-karya Kuntowijoyo 

membangun konstruk pemikiran kearah pergerakan dan ideologi profetik, 

sedangkan buku lainnya mengandung makna tradisional. Beberapa hal menjadi 

saling bertolak belakang di tengah-tengah ideologi pesantren yang menanamkan 

nilai-nilai kemuhammadiyahan meski tidak berafiliasi sebagai pondok pesantren 

Muhammadiyah. Didukung dengan latar belakang pendidikan pimpinan pondok 

pesantren yang menempuh pendidikan S1-S3 di Universitas Muhammadiyah 

Makassar, prodi Pendidkan Agama Islam dan beliau juga merupakan pimpinan 

daerah Muhammadiah Kabupaten Bantaeng dan termasuk majelis ulama tarjih 

Muhammadiah. Hal ini tidak menjadikan pembatasan bahan bacaan buku bagi 

santri PPKU  

2. Penanaman Nilai Toleransi Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler 

Toleransi menjadi hal yang eksis dewasa ini. Oleh karena itu pesantren 

juga menanamkan konsep dan nilai-nilai toleransi melalui berbagai kegiatan 

ekstrakulikuler seperti pada kegiatan majelis ta’lim, atau kegiatan halaqah di 

mana Santridibagi kedalam beberapa kelompok dan kemudian dipimpin oleh 

ketua halaqah untuk mengaji, tadabbur ayat dengan berbagai tema seperti tentang 

keutamaan saling menghargai, saling mengahormati dan keutamaan sikap 

tasamuh, atau untuk sekedar diskusi-diskusi singkat.  

Selain itu, konsep toleransi juga di ajarkan pondok pesantren melalui isu-

isu kontemporer dengan metode makalah dan diskusi yang dilaksanakan setiap 
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ba’da magrib oleh Santri sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Pembahasan yang 

diangkat mulai dari rana pendidikan, teknologi, isu kesehatan hingga isu-isu 

terkait moderasi beragama. Sebagaimana hasil wawancara Jusmawati: 

Kegiatan santri banyak berorientasi pada kerjasama, kerja tim, dan 
pesantren mencoba untuk membisaakan santri membuat makalah 
kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama sebagai kegiatan 
selingan ketika ustad/ustadzah yang dijadwalkan mengajar itu tidak hadir. 
Judul-judul makalahnya diangkat dari isu-isu yang berkembang, seperti 
isu-isu kesehatan, covid, isu pendidikan bahkan beberapakali diangkat isu-
isu tentang moderasi Bergama, jadi santri berusaha membuat makalah dan 
mencari referensinya sendiri, namun ketika dipesentasikan juga selalu di 
damping oleh pembina yang menetap agar ketika ada pembahasan yang 
kurang jelas atau menimbulkan kesalahpahaman dapat di luruskan

10
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Kegiatan diskusi santri PPKU 

Tidak hanya kegiatan keilmuan, nilai toleransi juga ditanamkan pesantren 

kepada Santrimelalui kegiatan organisasi seperti OSSPPET (Organisasi Santri-

Santriwati Pondok Pesantren) Khairul Ummah. OSSPPET ini mirip dengan OSIS 

(Organisasi Siswa Intra Sekolah) di sekolah-sekolah pada umumnya, hanya saja 

orientasi OSSPPET ini sebagai tangan kanan pembina pondok pesantren dalam 

mengurus semua santri di pondok. Mulai dari persoalan individu santri, 
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Jusmawati (21 Tahun, Pembina PPKU) Waancara, Pattallassang, 22 Desember 2021. 
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kebutuhan-kebutuhan santri, tata tertib, sanksi, dan hal-hal yang berhubungan 

langsung dengan santri, dan tidak dapat diawasi secara langusng oleh pembinan 

ditangani oleh pengurus OSSPPET yang terdiri dari anggota santri anggota kelas 

2-3 SMA. 

 

Gambar 7. Pemilihan Ketua OSSPPET Khairul Ummah 2022 

Organisasi kesantrian ini, dibuat dengan tujuan untuk melatih 

kepemimpinan dan managemen organisasi Santridalam menjaga kelancaran dan 

ketertiban pondok pesantren. Selain itu, Santridilatih untuk saling menghargai 

dalam mengololah pondok, seperti saling menghargai perbedaan karakter setiap 

individu, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan kepentingan, 

hingga dilatih untuk menerima perbedaan yang kompleks lainnya. Kasmira 

menjelaskan: 

OSSPPET disini sebagai pengganti OSIS kalau di sekolah umum, bedanya 
kalau sekolah umum kan OSIS nya SMP dan SMA beda. Kalau disini 
cuman satu untuk semua. Mereka rata-rata anak kelas 3/2 SMA yang 
dianggap mampu mengatur dan bisa dijadikan contoh untuk adik-adiknya. 
Mereka dilatih untuk bisa mengatur dan memimpin supaya kalau keluar 
dari pesantren, tidak lagi buta dengan oraganisasi-organisasi 
kemahasiswaan mungkin, dan juga diajar untuk menghargai pendapatnya, 
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cara kerjanya, atau pilihannya orang lain, supaya tidak napaksa orang lain 
untuk ikut apa maunya dia

11
. 

Organisasi kesantrian ini bertujuan untuk menyiapkan santri dalam 

kehidupan bermasyarakat dengan selalu menjunjung tinggi sikap tasamuh. 

Pengurus OSSPPET ini selain dibentuk untuk membantu para guru dan 
pembina, mereka juga sebenarnya dilatih dan diberi pengalaman 
berorganisasi. Ketika mereka terjun ke masyarakat, ke dunia 
kemahasiswaan bahakan di dunia kerja mereka siap dari segi managemen, 
dari segi mental, siap dari segi pengetahuan untuk menghadapi hal-hal 
yang lebih kompleks kedepannya. Kegiatan-kegiatan ini tentu punya nilai-
nilai tasamuh yang ingin kita tanamkan dan harus dijunjung tinggi setiap 
santri. Oleh karena itu OSSPPET ini ada

12
. 

Ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh 

pondok pesantren sebagai lembaga pelatihan dan keterampilan bagi santri dan 

dengan berbagai nilai-nilai di setiap pelaksanaannya. 

3. Penanaman Nilai Toleransi Dalam Keseharian 

Berangkat dari berbagai latar belakang daerah, status sosial, dan berbagai 

karakter yang mereka bawa dari rumah, membawa keragaman dalam kehidupan 

santri. Selanjutnya toleransi juga ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan pesantren, baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. 

Dengan aturan dan kedisiplinan yang diajarkan pesantren, wawasan toleransi 

diimplementasikan dalam penempatan asrama yang dinamis. Dimana pembagian 

kamar-kamar yang selalu berubah setiap bulannya. Santri selalu digilir secara 

sistematis menempati kamar dan teman sekamar yang berbeda. Kegiatan ini 

tentunya menyatukan dan mempertemukan santri yang berbeda latar belakang 

dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, semangat solidaritas, dan 
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Kasmira M (30 Tahun, Guru SMA/SMP Khairul Ummah) Waancara, Pattallassang, 27 

Desember 2021. 
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Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I (46 Tahun, Pimpinan PPKU) Waancara, 

Pattallassang, 02 Januari 2022. 
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memberikan ruang untuk mengenal keragaman yang lebih luas, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Jusmawati. 

Setiap bulannya ada namanya sistem perombakan kamar, jadi kamar-
kamar yang ki lihat sekarang itu tidak permanen. Penempatannya itu 
bercampur, setiap kamar harus ada dari kelas 1 SMP sampai Kelas 2 SMA, 
juga di identifikasi kalau ada yang bersaudara atau keluarga itu diusahakan 
tidak menempati kamar yang sama, yah dengan tujuan supaya mereka 
mengenal satu sama lain lebih dalam, menganngap teman sekamar itu 
sebagai keluarga, seperti saudara meskipun banyak sekali kebiasaan atau 
sifat-sifat yang mungkin saja sangat bertolak belakang dengan diri sendiri. 
Mereka harus menerima dan belajar untuk beradaptasi dan menyesuaikan 
diri dengan orang lain. Satu-satunya penempatan kamar yang tidak diubah 
itu kamar pengurus, karena mereka anggota OSSPPET jadi mereka punya 
sekret atau dapur organisasinya sendiri yang tidak bisa diketahui oleh 
adek-adeknya

13
. 

Tidak hanya itu, penanaman nilai toleransi juga dilakukan di berbagai 

kegiatan keseharian lainnya, seperti kegiatan gotong royang, kegiatan bersih-

bersih setiap pagi dan sore yang lokasi dan petugasnya sudah di jadwalkan, 

kegiatan berkebun dan berbagai kegiatan lainnya. 

Penanaman nilai toleransi tentunya memiliki berbagai kendala, menurut 

Hasanuddin Arasy, bahwa penyampaian konsep toleransi secara teoritis tidak 

mengalami kendala maupun kesulitan sama sekali karena sifatnya yang teoritis 

tentu teknisinya hanya penyampaian kepada santri, namun berbeda dengan 

aktualisasinya di lapangan. Santri juga dibekali kemampuan untuk ber-taawun 

(menelaah) berbagai sumber ajaran yang diterima sehingga santri dapat menilai 

sendiri pendapat dan ajaran yang lebih muda untuk diimplementasikan
14

. 
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Jusmawati (21 Tahun, Pembina PPKU) Waancara, Pattallassang, 22 Desember 2021. 
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Hasanuddin Arasy, S.Ag., M.Pd.I (46 Tahun, Pimpinan PPKU) Waancara, 

Pattallassang, 02 Januari 2022. 
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D. Pandangan Santri Pondok Pesantren Khaerul Ummah tentang Isu-Isu 

Toleransi Beragama 

Setiap individu tentunya memiliki pandangan yang berbeda terhadap 

sesuatu hal, seperti halnya konsep toleransi yang dipahami oleh setiap orang. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan berbagai persepsi dari santri PPKU 

terkait toleransi. 

Menurut saya toleransi itu sikap menerima apa saja yang berbeda dari kita. 
Salah satunya mungkin menerima perbedaan lah, perbedaan apa saja, 
contohnya kak berbeda pendapat, saya dan kita’ itu berbeda pendapatnya 
tentang cara merebus indomi, saya harus menerima dan menghargai carata 
kita’juga begitu harus menghargai caraku tanpa ada kata-kata aneh begitu. 
Jadi toleransi itu kek menerima perbedaan

15
. 

Wulandari berpendapat bahwa toleransi ialah sikap menerima perbedaan 

yang ada, sedangkan menurut Fadillah, toleransi merupakan sikap saling 

menghargai dan menghormati orang lain. 

Toleransi itu kak sikap saling menghargai dan menghormati saja. Jadi kita 
harus saling menghargai orang lain, menghargai perbedaan, menghargai 
cara pendangnya juga orang lain yang berbeda dengan kita tidak boleh 
dipaksakan. kalau dipaksakan berarti tidak dihormati keputusannya orang. 
Contoh kak misalnya, saya suka rasa coklat tapi adekku tidak, masa mau 
kupaksa makan coklat? Jdi harus kuhargai apa yang tidak nasuka begitu

16
. 

Sama halnya dengan kedua pendapat sebelumnya, Akbar Agung Putra 

juga berpendapat bahwa toleransi merupakan kesatuan sikap saling menghargai, 

menghormati dan menerima perbedaan sebagai hal yang tidak bisa di hindari. 

Toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan 
yang ada, toleransi merupakan sikap awal untuk saling menerima bahwa 
perbedaan bukan sutu hal yang salah dan mesti dihindari. Justru perbedaan 
harus di terima dan dihargai. Kalau contohnya sih, jika ada orang di sekitar 
kita yang berbeda fisik misalnya kekurangan fisik, kita harus 
menyikapinya seperti dengan orang yang sempurna fisiknya. Atau contoh 
kalau berbeda agama mungkin yah sama, meski berbeda agamanya, 
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Wulandari (17 Tahun, Santriwati) Wawancara, Pattallassang, 18 Desember 2021. 
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berbeda cara ibadahnya tetap harus diperlakukan dengan baik dan 
dihormati, karena kita kan sama-sama manusia

17
. 

 

Toleransi yang dipahami Muhammad Reski ialah toleransi sebagai sikap 

saling menghargai dan menghormati serta menerima dengan lapang dada, 

menerima dengan keluasan pikiran segala hal yang berbeda. 

Sesuai yang kudapat kak, bahwa toleransi itu sikap saling menghargai dan 
menghormati, dan menurutku toleransi itu penting. Kemarin kak nabilang 
ustad, toleransi itu sama dengan sikap tasamuh toh kak. Nah jadi sikap 
toleransi itu menerima dengan lapang dada perbedaan dan haruski 
berfikiran terbuka terhadap apa saja yang nalakukan orang lain meskipun 
tidak sama dengan kita. Tapi dari kajian-kajian yang nabawakan ustad, 
selalu natekankan bahwa toleransi itu cuman di rana sosialji. Jadi artinya 
selama tidak menyentuh rana akidah berarti toleransi itu boleh dilakukan

18
. 

Persepsi santri mengenai toleransi tentu tidak terlepas dari konsep toleransi 

yang ditanamkan oleh pondok pesantren dan hasil dari pengalaman keagamaan 

setiap informan sendiri.  

1. Persepsi Santri tentang Mempelajari Agama yang Berbeda 

Awal dari sebuah persepsi seseorang ialah bagaimana ia mampu menerima 

berbagai informasi kemudian dengan sadar mengakuinya sebagai satu 

gambaran tentang sesatu tersebut. Salah satu hal yang masih begitu 

kontroversial bagi masyarakat awam ialah bolehkah seorang Muslim 

mempelajari agama lain? Begitupun sebaliknya? Sebagaimana pendapat 

Wulandari: 

Ada beberapa orang kak yang pernah mengatakan bahwa mempelajari 
agama lain itu haram, saya juga kurang mengerti kenapa, tapi kayaknya 
pendapat itu ada karena asumsi bahwa kenapa mempelajari agama orang 
lain sedangkan agama sendiri saja belum kita pahami. Tapi berdasarkan 
yang kudapatkan selama ini, dan menurut saya pribadi boleh-boleh saja, 
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Akbar Agung Putra (16 Tahun) Wawancara, Pattallassang, 25 Desember 2021. 
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kan ilmu itu sifatnya luas jadi siapa saja dan dimana saja bisa kita 
dapatkan

19
 

Untuk saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada tentu perlu 

adanya pemahaman antara satusama lain. Mempelajari agama yang berbeda 

tentu tidak serta-merta menjadikan seseorang keluar dari apa yang ia yakini. 

Semakin seseorang mengenali perbedaan yang ada di sekitarnya, maka 

semakin ia mengenal dirinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muh. 

Wahyu yang menyatakan bahwa: 

Menurut saya kak, ilmu pengetahuan itu sifatnya universal. Jadi harusnya 
tidak ada batasan untuk mencari tau atau bahkan mempelajari sesuatu, baik 
itu agama yang berbeda dengan agamanya kita. Malah saya sangat tertarik 
untuk mempelajari agama selain Islam. Kalau kita tidak tau apa-apa 
tentang agama lain bagaimana cara kita untuk menghargai? Apa yang mau 
kita hargai ketika kita tidak tau perbedaan itu ada di mana? Jadi menurut 
saya mempelajari agama yang berbeda itu boleh dan malahan itu penting, 
tapi dengan syarat tidak mencampurnya dengan akidah atau keyakinan 
kita

20
. 

Pentingnya mempelajari agama lain begitu dirasakan oleh santri PPKU 

sebagai bentuk proses pembelajaran yang bersifat inklusif, humanis serta 

toleran.  

2. Persepsi Santri tentang Mengucapkan Selamat Memperingati Hari 

Raya kepada Agama yang Berbeda 

Hal lain yang cukup menjadi kontraversi setiap tahunnya adalah isu 

mengenai ucapan selamat hari raya kepada agama yang berbeda, bagi santri 

pondok pesantren mengucapkan hari raya kepada umat agama yang berbeda 

adalah hal yang cukup asing meskipun bukan pula hal yang baru. Hal ini cukup 

asing dikarenakan sangat jarang dilakukan dan cukup banyak pendapat yang 

tidak memperbolehkan. Namun juga bukan hal yang baru dikarenakan isu ini 
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sudah cukup sering menjadi pucuk pembahasan di setiap momen natal, tahun 

baru, dan hari-hari besar agama lainnya. Banyaknya perbedaan pendapat 

tentunya juga mempengaruhi persepsi santri terkait hal ini. 

Mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain menurut saya tidak 
diperbolehkan, seperti yang diajarkan oleh ustad, bahwa toleransi itu 
cukup pada hal-hal yang bersifat sosial dan tidak boleh mempengaruhi 
keyakinan, dan disampaikan juga bahwa bentuk toleransi tidak harus 
dalam bentuk ucapan yang menurut saya mengucapkan selamat itu 
menyerupai/meyakini apa yang mereka yakini. Jadi saya sebaiknya 
menghindari

21
 

Berbeda dengan pendapat Falillah yang sebelum masuk ke pondok 

pesantren aktif mengikuti kajian dan tarbiah di masjid desanya, dan tidak 

membolehkan ucapan selamat kepada orang yang berbeda agama, Muh. 

Wahyu yang banyak mengkonsumsi buku bacaan dan memiliki lingkaran 

pertemanan yang cukup luas dengan beberapa teman yang berbeda agama, ia 

membolehkan ucapan selamat kepada umat agama yang berbeda. 

Menurutku toh kak boleh-boleh saja, ada memang pendapat yang pernah 
saya baca di internet yang melarang dengan dasar bahwa toleransi tidak 
perlu diucapkan, bahkan ada yang menyamakannya dengan 2 kaliamat 
syahadat yang jelas-selas menurutku toh punya tingkatan yang berbeda. 2 
kalimat syahadat memang berisi pengakuan, sedangkat ucapan selamat 
tidak. Kalau saya sih, kalau memang mau di ucapkan yah tidak apa-apaji 
sebagai bentuk toleransi dan bentuk bahwa kita senang dengan 
kebahagiaannya, dengan catatan tidak diyakiniji apa yang nayakini. Jadi 
selama merasa tidak akan goyahjaki, tidak apaji

22
. 

Tidak seperti kedua persepsi sebelumnya, persepsi ini berdiri di tengah 

sebagai langkah bijak dari kedua pendapat sebelumnya. 

Sebenarnya kak bukan dilema, tapi lebih kepada membebaskan. 
Menurutku boleh selama kita yakin itu tidak merusak akidah, dan tidak 
boleh kalau kita merasa itu bisa mempengaruhi keimanan kita. Klw 
ditanyaka saya mau mengucapkan atau tidaknya, tergantung keadaannya. 
Kalau saya mengucapkannya karena memang punya teman yang berbeda 
agama ya saya ucapkan tapi kalau tidak ada teman atau kenalan juga buat 
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apa diucapkan dan untuk siapa? Jadi lebih baik tidak diucapkan kalau tidak 
perluji kak

23
 

Ketiga persepsi sebelumnya tentunya tidak hanya berasal dari satu konsep 

toleransi saja dan juga tidak hanya berasal dari atu sumber pembelajaran saja. 

Perbedaan persepsi ini dipengaruhi dari pengalaman, pelajaran, dan hasil 

bacaan yang berbeda oleh santri. Selain berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman santri, juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan konstruk 

sosial yang diperoleh di luar pesantren. 

3. Persepsi Santri tentang Berteman dan Berinteraksi dengan Penganut 

Agama yang Berbeda 

Proses interaksi dengan iman yang berbeda dianggap penting bagi 

terciptanya sikap toleransi, hal itu dapat kita lihat dari apa yang di ucapkan 

oleh santriwati ulfa Muchaena:  

Menurutku kak bolehji berteman dengan orang yang berbeda agama, saya 
pribadi juga setuju-setuju saja, kan toleransi itu juga termasuk 
berhubungan satu sama lain, saling membantu dan lain-lain. Malah kak 
bisa jadi itu hal yang penting dalam konsep toleransi. Tetapi kalau ditanya 
untuk saya berteman akrab, saling bergantung, atau saling mengunjugi 
mungkin saya kurang yakin. Karena saya juga belum pernah betul-betul 
berkenalan sama orang yang beda agama

24
. 

Berinteraksi langsung dengan orang yang berbeda agama menjadi 

pengalaman yang cukup berpengaruh bagi persepsi setiap individu. Tetapi 

kondisi lingkungan yang homogen, dan relasi yang kurang luas juga menjadi 

penyebab persepsi yang berbeda. Interaksi secara langsung antar agama yang 

berbeda tidak pernah dilakukan santri selama di pondok pesantren, tetapi 

pertemuan keagamaan kerap terjadi di luar pesantren baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Menurut santri di pondok pesantren ini bahwa hidup 
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bertetangga dengan umat agama yang berbeda itu tidak masalah, seperti yang 

disampaikan oleh Wulandari. 

Boleh-boleh saja untuk berteman dan melakukan interaksi dengan non 
Muslim kalau menurutku kak, tidak ada juga larangan dan aturan untuk 
tidak saling berhubungan satu-sama lain. Malahan toh kak kira konsep 
toleransi itu hubungan sosial na bilang ustad, sedangakn berteman dan 
saling bergantung itu hubungan sosialji jadi tidak apa-apaji. Tidak adaji 
yang aneh, saya punya teman non Muslim dan menurutku tidak adaji yang 
berbeda dan baik-baik saja ji sampai sekarang

25
. 

Pengetahuan terkait toleransi perlu diimbangi dengan pertemuan atau 

interaksi langsung sebagai bentuk pengalaman keagamaan, olehnya itu selain 

perjumpaan kultur dan budaya, penanaman toleransi di pondok pesantren perlu 

wadah untuk perjumpaan-perjumpaan keagamaan. 

4. Persepsi Santri tentang Hidup Bertetangga dengan Umat Agama yang 

Berbeda 

Sebagai masyarakat multikultural, siap menerima dengan baik keberadaan 

setiap orang meskipun dengan berbagai macam perbedaan utamanya perbedaan 

agama. Memiliki identitas yang sama sebagai warga negara yang sama dan 

sebagai bentuk sikap kemanusian yang baik menjadikan toleransi selalu dapat 

diterima oleh siapapun. Senada dengan yang disampaikan oleh Akbar Agung. 

Saya kak setuju dan tidak keberatan kalau bertetangga dengan non 
Muslim, selama tidak adaji yang saling mengganggu tidak apa-apaji. 
Karena toh kak memang beda agamaki, tapi dari sisi kemanusiaan samaji, 
apa lagi sama-samaki orang Indonesia jadi tidak ada alasan untuk tidak 
diterima. Dalam satu keluarga saja kadangki berbeda pendapat dan lain-
lain, jadi wajar saja kalau ada perbedaan yang lebih besar lagi diluar 
rumah

26
. 

Pondok pesantren mengajarkan nilai toleransi kepada santri untuk 

senantiasa menerima perbedaan di luar dirinya sendiri, dengan menekankan 
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persamaan identitas kemanusia sebagai bentuk penerimaan yang paling tinggi 

dengan berbagai macam identitas yang berbeda. Meski konsep toleransi 

diterima dengan baik oleh santri, tidak menjadi jaminan bahwa konsep tersebut 

dapat terealisasi dengan baik pula dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang 

sama juga di utarakan oleh santriwati Ulfa Muchaena: 

Kalau ditanya boleh atau tidaknya hidup bertetangga dengan orang yang 
berbeda agama yah saya setuju bahwa itu boleh, tidak ada yang salah 
sebenarnya kak kalau bertetanggaki dengan mereka. Tapi jujur, ketika hal 
itu toh kak di perhadapkan sama saya, sebenarnya meski setuju saya belum 
siap dengan konsekuwensinya. Kan semua itu ada konsekuwensinya, 
hidup bertengagga yah konsekwensinya berinteraksiki, bergaulki, akrabki, 
saling berbagiki, saling meminajam ki dan lain-lain sedang saya belum 
siap dan tidak yakinpa

27
. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa konsep dan nilai-nilai 

tolerensi dapat diterima dengan baik oleh siapa saja, akan tetapi implementasi 

dan aktualisasinya masih belum dapat dimaksimalkan. Inilah menjadi tanda 

untuk mengidentifikasi, bahwa beberapa santri menerima perbedaan dengan 

melibatkan diri secara aktif di dalamnya (toleransi aktif) sedangkan sebagian 

lainnya menerima perbedaan sebagai suatu hal yang bersifat faktual (toleransi 

pasif). 

5. Persepsi Santri tentang Saling Menerima dan Memberi Makanan 

Kepada Umat Agama yang Berbeda 

Bagi sebahagian orang, makanan adalah hal yang penting untuk diketahui 

sumbernya. Makanan sangat mempengaruhi keyakinan dan aktivitas 

keagamaan dan juga merupakan hal yang begitu melekat. Sehingga tak jarang 

beberapa orang tidak memasukkan menerima dan memberi makanan kedalam 

hal yang perlu dimaklumi dalam toleransi. Sebab dalam Islam, 
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mempertimbangkan halal dan haram menjadi hal yang cukup urgen seperti 

hasil wawancara Muhammad Reski. 

Saya ketika ditawarkan untuk makanan jelas akan saya terima sebagai 
bentuk menghargai pemberian, namun untuk memakan atau meminumya 
mungkin saya butuh pertimbangan tergantung makanan dan minuman apa 
yang saya terima, tetapi sebaiknya menghindari

28
. 

Menerima pemberian sebagai bentuk menghargai, dan mengkonsumsi 

makanan yang diterima menjadi pilihan. Menurut Muh. Wahyu, inilah 

mengapa pengetahuan agama yang berbeda menjadi salah satu hal yang 

penting. Ketika kita saling memahami apa yang boleh dan apa yang tidak 

boleh, maka menerima dan memberi makanan bukan lagi menjadi hal yang 

perlu kita khawatirkan. Sebab, orang non Muslim tidak akan memberikan kita 

makanan yang tidak bisa kita konsumsi dan begitupun sebaliknya, kita tidak 

akan memberikan makan dan minuman yang tidak bisa mereka konsumsi
29

.  

6. Persepsi Santri tentang Pernikahan Berbeda Agama 

Dewasa ini, isu terkait pernikahan berbeda agama kerap kali diiringi 

dengan perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan berbagai 

dinamika sosial, berbagai macam persepsi tumbuh seiring dengan 

berkembangnya isu tersebut. Sebagaimana hasil wawancara Muh. Wahyu. 

Sebenarnya kak, ada berbagai pendapat tentang ini yang pernah saya baca, 
dan banyak diantaranya adalah pendapat yang menentang pernihakan 
berbeda agama, tentu dengan dalil dan alasan yang jelas. Namun 
menuruku pribadi, cinta itu fitrah dan siapapun yang memilikinya itu juga 
karenan ada ketentuan dan andil Tuhan, jadi menurutku yah bisa saja 
terjadi dan boleh, kalau dilihat dari sisi kemanusian dan sisi sosialnya. Dan 
mungkin ketika saya ada di posisi itu yah bisa jadi saya lakukan. Tapi 
dilihat lagi sih mudhoratnya. Kalau lebih banyak yah lebih baik 
dihindari

30
. 
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Berbeda dengan pendapat berberapa narasumber, yang menyatakan bahwa 

apapun bentuknya, pernikahan berbeda agama dalam Islam adalah haram, 

sebab ada akad di antaranya. Sebagaimana pernyataan Ust. Hasanuddin bahwa 

Pernikahan berbeda agama boleh dari segi sosial, namun haram dalam agama 

sesuai landasannya keyakinan, ada akad, dan dinyatakan sah dengan 

bersyahadat
31

. Hal ini di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 221. 

ْا   َوَّل  ً ۡۡشهَكَٰته ٱثََمهح  ۡ ۡؤيهََةٌ  ل َيةٞ يُّ
َ
ْۚ َوََل ٌَ ْا   َحََّتَٰ ي ۡؤيه مهح  ۡىۗۡ َوَّل ثَ  ۡعَجبَۡجل 

َ
ْۡ أ َ ۡۡشهَكةٖ َول هٌ يُّ ۡۡشهكهيَ ٱَخرۡيٞ ي   ً ۡ  ل

ئهَك يَدۡ  َلَٰٓ و 
 
ۡىۗۡ أ ۡعَجبَل 

َ
ْۡ أ َ ۡۡشهٖك َول هٌ يُّ ٌٌ َخرۡيٞ ي  ۡؤيه ا ْۚ َوهََعۡبٞد يُّ ْنَ َحََّتَٰ ي ۡؤيهَْ  ْٓا  إهََل  ّلَل  ٱوَ  نلَاره  ٱإهََل  ع   ۡۡلَََةه ٱيَۡدع 

ۡغفهرَ ٱوَ  ًَ ۡ ه ةه ل ُه ه  ۦ  بهإهۡذٍ َٰجُه ه  َءاَي وَن  ۦَوي بَي  ۡى َيجََذَلر   ّ ََاسه هََعَو هو   ٢٢١ل
Terjemahnya:  

221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih 

baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 

yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hmaba sahaya laki-laki 

yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge 

dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran
32

. (QS. Al-Baqarah/2: 

221) 

 
Saya menyetujuai hal-hal tentang toleransi seperti berinteraksi, 
bertetangga, dan hal-hal sosial lainnya kak, tapi pada persoalan 
mengucapkan hari raya, bertukar makanan, bertukar makanan yang saya 
maksud adalah makanan hasil olahan sendiri, dan begitupun dengan 
pernikahan berbeda agama. Seperti yang dijelaskan ustad kak di 
pelajarannya kalau dari segi kemanusiaan tapi dalam Islam di haramkan 
karena kan ada akad. Di surah Al-Baqarah ayat 221 juga dijelaskan kak 
tentang keharaman menikahi wanita atau laki-laki musyrik

33
. 
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Perbedaan persepsi santri tidak terlepas dari keragaman pemikiran, 

kemampuan menelaah dan pengalaman keagamaan yang berbeda. Salah satu hal 

yang menjadi pengaruh besar ialah, latar belakang keilmuan dan pengalaman 

keagamaan yang diperoleh santri dari luar pesantren utamanya kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan santri sebelum memasuki pondok pesantren. Sebanyak 3 dari 10 

santri memiliki latar belakang pertemanan, relasi dan bacaan yang cukup beragam 

diluar pesantren, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas terhadap toleransi. 

Sebanyak 2 dari 10 santri memiliki latar belakang keagamaan dan keilmuan yang 

cukup ekslusif, seperti mengikuti berbagai kegiatan tarbiah di masjid-mesjid desa, 

pengajian atau bahkan mendengarkan ceramah-ceramah tertentu di sosial media, 

yang membuat perspektifnya cenderung eksklusif. Sebanyak 5 dari 10 santri 

memiliki latar belakang keagamaan dan keilmuan yang tidak begitu menonjol, 

sehingga konstuk pemikiran dan keilmuannya lebih dominan didapatkan dari 

pondok pesantren. 

Hal inilah yang menjadikan setiap santri memiliki persepsi yang berbeda 

pula terkait isu-isu toleransi. Terlepas dari lembaga pesantren yang sama, berbagai 

aktivitas yang sama dan doktrin keagamaan yang diperolehnya sama, tidak 

menjadikan pesantren membatasi hal-hal yang bersifat membangun, sehingga 

tidak santri menutup diri dengan sumber-sumber pelajaran lainnya, seperti bacaan 

buku, artikel-artikel, video dakwah di sosial media yang sering di tonton, dll.  

Secara umum, masyarakat pesantren belum memiliki pengalaman 

perjumpaan dengan penganut agama yang berbeda, karena mereka tinggal di 

daerah mayoritas penganut agama Islam. Dengan pelajaran formal dan non-formal 
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yang memiliki nilai-nilai toleransi memberikan pemahaman kepada Santritekait 

konsep toleransi dan isu-isu toleransi yang berkembang dewasa ini.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian sebagaimana telah 

dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka ditarik beberapa kesimpulan pokok 

sebagai berikut: 

1. Ada beberapa upaya PPKU dalam memberikan pemahaman toleransi 

beragama kepada Santridi antaranya, dengan mengajarkan konsep 

toleransi kepada santri melalui pembelajaran non formal di pesantren dan 

pembelajaran formal di sekolah. Kemudian penanaman nilai toleransi juga 

dikombinasikan dalam kegiatan keseharian di pesantren seperti 

penempatan kamar asrama dan kelompok-kelompok ta’lim. Bentuk 

penanaman nilai tolransi ini juga dilakukan dengan memberikan kegiatan 

ekstrakurikuler berupa forum diskusi yang membahasan bebargai isu 

kontemporer terutama isu-isu toleransi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan berbagai persepsi 

yang beragam dari santri PPKU. Keragaman pemikiran, kemampuan 

menelaah dan pengalaman keagamaan yang berbeda menjadikan setiap 

santri memiliki persepsi yang berbeda pula terkait isu-isu toleransi. Meski 

bernaung di bawah lembaga pesantren yang sama, aktivitas yang sama dan 

doktrin yang sama, tidak menjadikan santri menutup diri dengan sumber-

sumber pelajaran lainnya, seperti bacaan buku, artikel, dll. Sehinga 

menciptakan beragam persepsi terhadap satu isu. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa implikasi yang bisa menjadi 

pertimbangan dan perhatian, semoga menjadi masukan yang berarti dan 

membangun. Adapun beberapa implikasi tersebut yakni: 

1. Diharapkan Pondok Pesantren menjadi tempat bersemainya nilai-nilai 

toleransi, dengan memberikan kegiatan dan pelajaran yang bersifat multi-

religious. 

2. Pondok Pesantren diharapkan memberikan wadah perjumpaan antar 

agama, antar kultur, dan antar buya yang lebih luas dan lebih aktif sebagai 

bentuk memberikan pengalamaan keagamaan dan pengawalan kepada 

santri melalui penyediaan berbagai alat dan literature ang lebih baik. 

3. Diharapkan santri mampu meningkatkan berbagai potensi keberagaman 

yang dimiliki dengan mengkonsumsi lebih banyak literature-literatur yang 

dapat menunjang intelektual, serta menjaga ritme implementasi nilai 

toleransi yang berkembang di Pondok Pesanten Khairul Ummah
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PEDOMAN OBSERVASI/WAWANCARA 

Nama  : Nurkhaeratunnisa 

NIM : 30500117105 

Prodi : Studi Agama-Agama 

Judul Skripsi : Persepsi Santri Pondok Pesantren Khairul Ummah Kabupaten 

Bantaeng tentang Isu-Isu Toleransi Beragama 

Rumusan Masalah pada Penelitian ini: 

1. Bagaimana upaya PPKU dalam menanamkan pemahaman toleransi beragama 

kepada santri? 

2. Bagaimana pandangan santri PPKU tentang isu-isu toleransi beragama? 

Hal yang akan diamati adalah: 

1. Upaya Pondok Pesantren dalam menanamkan pemahaman toleransi beragama 

kepada santri? 

2. Pandangan Santriterhadap isu-isu toleransi beragama 

3. Di luar dari rumusan masalah, peneliti juga akan mengamati hal-hal yang 

mempengaruhi persamaan dan berbedaan pandangan/pemahaman santri 

terhadap toleransi beragama. 

Daftar Pertanyaan Guru/Pembina 

1. Apakah selama ini pendidikan toleransi di ajarkan kepada santri? 

2. Konsep toleransi seperti apa yang di tanamkan pesantren kepada santri? 

3. Bagaimana santri merespon keragaman/ perbedaan di pondok pesantren? 

4. Apakah sikap toleransi sudah terealisasikan di pondok pesantren? 
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5. Apakah alasan/fungsi/tujuan pendidikan toleransi diajarka di pesantren? 

6. Apakah landasan pesantren dalam mengajarkan pendidikan toleransi? 

7. Bagaimana pondok pesantren menanamkan konsep toleransi kepada santri? 

8. Bagaimana sikap pesantren dalam menanggapi isu-isu toleransi beragama 

yang tengah berkembang belakangan ini? 

9. Pendidikan toleransi dimuat dalam kurikulum pesantren dan dalam mata 

pelajaran apa saja? 

10. Bagaimana cara pesantren menanamkan nilai toleransi terkait orang yang 

berbeda keyakinan? 

11. Apa kendala yang dihadapi saat mengajarkan toleransi kepada santri? 

Daftar Pertanyaan Santri 

1. Apa yang anda ketahui tentang toleransi/ Apa itu toleransi & contoh nya! 

2. Bagai mana sikap anda terhadap perbedaan? (baik perbedaan latar belakang, 

suku, ras, bangsa, dan agama) 

3. Pelajaran apa saja yang pernah anda pelajari yang berhubungan dengan 

toleransi dan saling menghargai? 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai orang yang berbeda 

keyakinan/agama/iman dengan anda? 

5. Apakah boleh untuk mempelajari agama orang lain.? Alasanya! 

6. Bagaimana pendapat anda tentang menimba ilmu dari orang yang berbeda 

agama dengan anda? 

7. Bagaimana pendapat anda mengenai ucapan hari raya kepada orang yang 

berbeda agama? 

8. Bagaimana pendapat anda tentang berteman, bersahabat ataupun berinteraksi 

dengan orang yang berbeda agama dengan anda? 

9. Bagaimana pendapat anda tentang hidup bertetangga dengan orang yang 

berbeda agama dengan anda? 

10. Bagaimana pendapat anda mengenai berbagi makanan dengan orang yang 

berbeda agama dengan anda.? 
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11. Apakah boleh menerima traktiran/ mentraktir orang yang berbeda agama 

dengan anda? Alasannya! 

12. Apakah boleh tinggal dan hidup dalam satu atap dengan orang yang berbeda 

agama? 

13. Bagaimana pandangan anda mengenai menyumbang atau membantu 

pembanguan tempat ibadah agama lain? 

14. Bagaimana pendapat anda tentang berbelanja di warung/ toko orang yang 

berbeda agama dengan anda? 

15. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan beda agama? 
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