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SARI 

 

Tiaraningrum, Friska Dhian. 2013. Interaksi Sosial Antarumat Beragama 

Pasca Konflik Penistaan Agama Di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Setiadjid, M. Si., 

Pembimbing II: Drs. AT. Sugeng Priyanto, M. Si. 

Kata Kunci: Interaksi sosial, Umat beragama, Konflik. 

Kelompok masyarakat yang berbeda agama dipahami rentan terhadap 

konflik, baik dari persoalan vertikal yang kemudian bersinggungan dengan 

persoalan horizontal. Seperti halnya konflik yang terjadi di Dusun Kenalan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung mengenai penistaan agama yang 

menimbulkan dampak buruk baik kehidupan sosial masyarakat 

Kenalan.Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbul permasalahan yang 

perlu diteliti. 

Permasalahan dari penilitian ini adalah (1) Bagiamana interaksi sosial 

antarumat beragama pasca konflik penistaan agama di Dusun Kenalan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung?, (2) Apa saja faktor-faktor yang 

menghambatinteraksisosialantarumatberagama di Dusun Kenalan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung?. Tujuan peneliti adalah (1) mengetahui 

interaksi sosial antarumat beragama pasca konflik penistaan agama di Dusun 

Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, (2) mengetahui faktor-

faktor yang menghambat interaksi social antarumat beragama di Dusun Kenalan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

Sumber data penelitian diambil dari subyek dan informan. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan interaksi sosial di Dusun Kenalan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung mengalami perubahan setelah 

adanya konflik penistaan agama tersebut. Dampak buruk sangat dirasakan warga 

bagi kehidupan sosial masyarakatnya pasca konflik penistaan agama. Antar 

kelompok agama satu dengan kelompok agama yang lain sudah tidak bisa 

berinteraksi sosial dengan baik seperti ketika sebelum adanya konflik. Terlihat 

seperti ada jurang pembatas ketika umat agama dengan status agama yang lain 

berinteraksi sosial. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Adanya perubahan 

bentuk interaksi sosial ke arah negatif bagi kehidupan masyarakat Dusun Kenalan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Mereka tidak lagi menjunjung 

tinggi toleransi antarunat beragama ketika berinteraksi dengan kelompok agama 

yang betbeda. (2) Faktor penghambat interaksi social antarumat beragama di 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yaitu berasal dari 

dalam diri masing-masing warga. Masing-masing warga menggangap agama 
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mereka yang paling benar. Mereka saling menyalahkan, menganggap bahwa umat 

agama lain yang menyebabkan konflik ini.(1) Kepada tokoh masyarakat dan 

tokoh agama di Dusun Kenalan sebaiknya duduk bersama untuk membicarakan 

cara penyelesain konflik tersebut.(2) Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama 

di Dusun Kenalan hendaknya menyelesaikan konflik dengan jalan mediasi yang di 

dampingi aparat kepolisian agar konflik tersebut segera berakhir dan masyarakat 

dapat berinteraksi sosial seperti semula sebelum adanya konflik penistaan agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara multikultural. Dalam masyarakat 

majemuk, keragaman diterima sebagai sesuatu yang tak terelakkan. 

Pebedaan yang ada sebenarnya berasal dari pilihan masing-masing 

individu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keanekaragaman dalam 

kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa dan agama. Perbedaan dalam bidang 

agama terlihat nyata dalam kehidupan di Indonesia. Hal ini karena 

Indonesia mewajibkan setiap warganya untuk memeluk salah satu agama 

yang ada di Indonesia. Kewajiban beragama di Indonesia diatur di dalam 

UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bunyinya “Negara menjamin kemerdekaaan 

tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masyarakat 

heterogen seperti itu akan mengalami hal yang berbeda-beda dalam 

kehidupan bermasyarakat, terutama dalam interaksi sosial. 

Pada satu sisi, keanekaragaman ini yang harusnya menjadi 

kebanggaan negara Indonesia justru mempunyai potensi terjadinya 

disintegrasi atau perpecahan bangsa. Perbedaan kultur seringkali dijadikan 

pemicu munculnya konflik, antar suku, agama dan ras. Ketegangan-

ketengan antar umat beragama senantiasa menghiasi perjalanan bangsa ini. 
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Meskipun sebenarnya faktor penyebab konflik adalah lebih pada 

ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik. Namun walaupun 

begitu masyarakat Indonesia tetap merupakan negara kesatuan yang harus 

mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain 

demi terwujudnya kehidupan yang aman dan damai. 

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan dalam 

bermasyarakat. Dalam interaksi sosial akan terjadi hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis antar perorangan, antar kelompok dan peorangan 

dengan kelompok. Dimana kita ketahui bahwa manusia merupakan 

makhluk sosial dimana manusia tidak akan mampu hidup sendiri. Antar 

manusia satu dengan yang lain akan saling berkolaborasi untuk 

pemenuhan kebutuhan sosialnya. 

Pada dasarnya kehidupan sosial  merupakan bagian dari 

masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan menyangkut 

kehidupan peradaban manusia yang terus menerus akan mengalami 

perkembangan. Agama merupakan salah satu yang mendominasi 

kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dimana masyarakat diberikan 

kebebasan untuk menganut salah satu agama. 

Agama merupakan keyakinan yang tumbuh dari dalam hati 

masing-masing individu.Agama Islam merupakan agama mayoritas yang 

dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara di samping adanya agama lain yang 
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telah disyahkan oleh negara. Agama dijadikan pedoman hidup manusia 

yang mengandung norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat 

agar tercipta kehidupan yang serasi dan selaras.Interaksi sosial antar umat 

beragama di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan 

interaksi sosial yang baik akan mengahasilkan kehidupan masyarakat yang 

rukun dan harmonis. 

Munculnya berbagai macam komunitas keagamaan yang 

mengundang kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama 

sehingga sering menyebabkan terjadinya konflik antar umat 

beragama.Kota Temanggung salah satunya, kota kecil ini  sangat rawan  

terhadap  kasus yang bersinggungan dengan agama. Masyarakat 

Temanggung yang mayoritas beragama Islam sangat sensitif apabila 

mendengar agama mereka dihina atau dilecehkan. Kasus di Temanggung 

mengenai Penistaan agama oleh seseorang bernama Antonius Richmond 

Bawengan Bin Gerson Wardez Bawengan, lahir di Menado, 31 Januari 

1952, umur 58 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, 

Kewarganegaraan Indonesia, alamat: Pondok Kopi Blok AI/13 Rt.001 

Rw.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya 

Jakarta Timur, yang menyebarkan buku dan selebaran hujatan terhadap 

agama Islam di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung ini mengundang reaksi negatif dari jamaah Islam. Buku 

tersebut ada dua macam yang pertama berjudul Saudara Perlukan 

Sponsor!! buku tersebut berwarna kuning, sampul depan atau cover yang 
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bergambar orang, dan gambar bulan bintang, bintang segi. Salah satu 

halaman pada buku yang berjudul Saudara Perlukan Sponsor berisi  

Qur‟an sendiri yang menunjukkan bahwa Allah adalah pakar tipu 

(QS.3:54;8:30), jadi Allah serombongan dengan setan yang suka menipu 

(QS.4:76;), sewatak dengan orang kafir yang suka menipu (QS.52:42). 

Buku yang kedua berjudul Ya Tuhanku, Tertipu Aku buku tersebut 

berwarna biru muda bergambar atau cover Onta diberi umpan rumput 

dengan menarik pedati bersama kursinya. Pada salah satu halaman berisi: 

terus terang, kami, kaum Injili merasa kasihan kepada Saudara-saudara 

umat muslim, tetapi geram terhadap Allah, yang begitu jahat, menipu 

ratusan juta manusia. Tidak hanya buku yang Antonius sebarkan, ia juga 

menyebarkan 3 buah selebaran yang berjudul  Selamatkan Diri dari Dajjal 

dan Qiamat, Putusan Hakim Bebas.Dan Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga 

Hasil. Berawal pada Sabtu, 23 Oktober 2010, bermula saat Antonius  

menginap di rumah saudaranya di Dusun Kenalan, Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung. Ia hanya semalam menginap di tempat itu untuk 

melanjutkan perjalanan ke Magelang. Namun waktu sehari tersebut 

digunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang 

menghina umat Islam.Sesuai keterangan Penyidik bahwa motif 

penyebaran buku dan selebaran yang dilakukan Antonius adalah supaya 

orang yang membaca buku dan selebaran tersebut menerima Yesus Kristus 

sebagai Tuhan yang menyelamatkan dirinya. Antonius sendiri mengaku 

walaupun dia beragama Katholik sesuai yang tertera di KTP namun ia  
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lebih mentaati kepada Tuhan Yesus daripada Ajaran Agama Katholik, 

karena menurutnya agama Katholik rancu dan bersifat doktrinal. 

Kerancuan ajaran agama Katholik adalah berbeda dengan beberapa bagian 

ajarannya berbeda dengan injil sedangkan untuk sifat doktrinal yaitu tidak 

berlaku mutlak dengan Firman Tuhan. Contoh dalam kerancuan yaitu 

dalam hal berdoa yaitu di ajaran Agama Katholik berdoa kepada Tuhan 

dan juga berdoa kepada Maria ( ibu Yesus yang anak manusia) sedangkan 

didalam ajaran Injil berdoa hanya kepada Tuhan dalam nama Yesus 

Kristus. 

Warga Dusun Kenalan yang sebagian besar beragama Islam sangat 

merasa resah mereka tidak terima dengan ulah Antonius tersebut, warga 

marah dan meminta Antonius mendapat hukuman yang sangat berat. 

Sesuai  tindak pidana yang Antonius perbuat ia dijerat  sesuai pasal 156a 

huruf a Subsider pasal 156 KUHPidana menyebutkan “ Barang siapa 

dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan atau Tindak 

Pidana Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan 

penduduk Negara Indonesia”. Konflik semakin memanas ketika putusan 

Hakim menjatuhi Antonius dengan hukuman 5 tahun penjara. Warga yang 

beragama Islam sangat tidak terima dengan putusan Hakim tersebut 

mereka merasa hukuman itu terlalu ringan untuk Antonius yang telah 
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melecehkan agama meraka, kemudian mereka merusak dan membakar 

beberapa unit sepeda motor dan satu unit mobil Dalmas milik Polres 

Temanggung, merasa kurang puasa massa merusak Sekolah Kristen dan 

beberapa fasilitas gereja. Dari situ konflik antar umat beragama tidak 

terelakkan lagi. Masing warga-warga dengan status agama yang berbeda 

saling menyalahkan dan hanya mengedepankan pemahaman masing-

masing bahwa agama mereka yang paling baik. Konflik tersebut melebar 

hingga ke dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Kenalan. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Interaksi Sosial Antar umat Beragama Pasca 

Konflik Penistaan Agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. bagaimana interaksi sosial antar umat beragama pasca konflik 

penistaan agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung? 

2. Faktor-faktor penghambat dalam interaksi sosial antar umat beragama 

di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi pasca 

konflik penistaan agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

2. untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam interaksi sosial 

antar umat beragama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu-ilmu sosial khususnya 

kewarganegaraan, serta menambah wawasan, informasi dan menambah 

koleksi buku-buku perpustakaan yang dapat dijadikan refrerensi pada 

penelitian selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-kajian 

tentang interaksi sosial. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang didapat selama pekuliahan khususnya mengenai 

interaksi sosial dalam masyarakat. 

b. Dapat menjadi salah satu bahan perbandingan apabila penelitian 

yang sama diadakan pada waktu-waktu mendatang dan dapat 
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memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan 

datang. 

 

E. Batasan  Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi pengertian yang menyimpang dari judul “Interaksi Sosial Antar 

umat Beragama Pasca Konflik Penistaan Agama di Dusun Kenalan 

Keluarahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”. 

Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian ini. 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan-hubungan yang terjalin 

dinamis antar perorangan ataupun perorangan dengan kelompok. 

Interaksi sosial sudah menjadi kebutuhan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Karena pada hakikatnya manusia merupakan 

makhluk sosial yang sudah pasti tidak mampu hidup hidup sendiri. 

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat 

itu.Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau 

bahkan berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-

bentuk interaksi sosial (Soekanto,2007 : 55). Interaksi sosial yang 

dimaksud oleh peneliti adalah bagaimana proses-proses terjadiya 

interaksi sosial dalam antar umat beragama pasca terjadinya konflik 

penistaan agama di Dusun Kenalan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung. 
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2. Umat Beragama 

Umat berasal dari kata „ummah”. Berasal dari bahasa al Ibryah atau 

dari bahasa al Aramiyah.Kata ummah mengandung arti yang banyak, 

tetapi arti utamanya adalah rakyat (sya’b), kelompok (jamaah) dan 

kelompok besar (jamaah kabir), Qutb dalam Sjamsudhuha (2008: 55-

56). 

Dalam hal ini umat beragama yang di maksud oleh peneliti adalah 

umat Islam dan Umat Kristen. Umat Islam adalah kumpulan individu 

yang telah menyatakan dirinya memeluk agama Islam. Sudah barang 

tentu individu-individu tersebut adalah pengikut Nabi Muhammad 

SAW dan dipersatukan oleh akidah Islam. Sedangkan umat Kristen 

adalah kumpulan individu yang telah menyatakan diri memeluk agama 

Kristen. 

3. Konflik 

 Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara 

orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi (Winardi, 

2007:1). 

 Konflik yang di maksud oleh peneliti ialah konflik terjadinya 

penistaan agama di Dusun Kenalan Keluarahan Kranggan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung, yaitu konflik yang terjadi antar 

umat beragama yang disebabkan ulah Antonius yang menyebarkan 

buku dan selebaran-selebaran kepada masyarakat yang berisi hujatan 

dan melecehkan agama Islam. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Interaksi Sosial  

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga 

dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan 

syarat utama terajdinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses 

sosial merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi 

sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia.Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial 

dimulai pada saat itu.Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling 

berbicara atau bahkan berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu 

merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial (Soekanto,2007 : 55). 

Sebagai makhluk individu dan sosial, membentuk interaksi 

sosial dengan individu lain merupakan suatu kebutuhan. Dimana 

sangat dirasakan bahwa individu tidak akan mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa bantuan invidu lain. Pola-pola hubungan 

interaksi yang teratur dapat terbentuk apabila tata kelakuan atau 

perilaku dan hubungan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. 

Dalam interaksi sosial individu dimungkinkan akan 

menyesuaikan dengan individu atau dalam kelompok. Penyesuain ini 
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dapat diartikan luas, yakni bahwa individu dapat meleburkan diri 

dengan keadaan di sekitarnya atau sebaliknya individu dapat 

mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, 

sehingga dapat menyatu dengan lingkungan yang dikehendaki. 

Dalam kehidupan sosial yang cukup luas individu masuk ke 

dalam hubungan sosial dengan kelompok-kelompok yang ada di 

sekitarnya. Kelompok-kelompok yang bertujuan sama membentuk 

suatu komunitas. Berbagai komunitas yang berbeda tujuan akan 

menghasilkan aliran yang bermacam-macam. Komunitas agama islam 

misalnya, berbagai komunitas dalam aliran yang berbeda membentuk 

karakter masing-masing pengikutnya. Namun harus tetap ada interaksi 

yang baik antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Interaksi 

yang baik sangat dibutuhkan dalam menjalin kerukunan yang lebih 

luas antar umat beragama. 

Interaksi sosial disini diartikan sebagai suatu proses hubungan 

sosial yang dinamis, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh 

kelompok terutama hubungan sosial yang dinamis antar umat 

beragama yang satu dengan yang lain agar terjalin interaksi sosial yang 

harmonis. 

1. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial sebagai berikut. 

a. Kontak sosial 
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Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum (bersama-

sama) dan tango (menyentuh), jadi artinya secara harfiah 

adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial 

baru terjadi apabila adanya hubungan fisik, sebagai gejala 

sosial. 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, anatara 

lain dalam bentuk proses sosialisasi yang berlangsung antara 

pribadi orang per orang, antara orang per orang satu dengan 

suatu kelompok masyarakat atau sebaliknya, antara kelompok 

masyarakat lainnya dalam sebuah komunitas (Soekanto, 2004 : 

65). 

b. Komunikasi  

Komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan 

oleh seseorang terhadap informasi, sikap dan perilaku orang 

lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik 

atau sikap, perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman 

yang pernah dialami. 

Dalam komunikasi ada tiga unsur penting yang selalu hadir 

dalam setiap komunikasi yaitu sumber informasi (receiver), 

saluran (media), dan penerima informasi (audience). Sumber 

informasi adalah seseorang atau instansi yang memiliki bahan 

informasi (pemberitahuan) untuk disebarkan kepada 

masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk 
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kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media 

interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media 

massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan 

audience adalah pe orang atau kelompok dan masyarakat yang 

menjadi sasaran. 

2. Proses-Proses Interaksi Sosial 

Gillin dan Gillin (Soekanto, 2002 : 71-103), mengemukakan 

bahwa ada dua golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi 

sosial yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. 

a. Proses Asosiatif 

Proses asosiatif adalah proses yang terjadi saling pengertian 

dan kerjasama timbal balik antara orang perorangan atau 

kelompok satu dengan lainnya, dimana proses ini menghasilkan 

pencapaian tujuan-tujuan bersama. Macam-macam dari proses 

asosiatif antara lain. 

1). Kerjasama (cooperation) adalah usaha bersama antara 

individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa 

tujuan bersama. Proses cooperation lahir apabila diantara 

individu dan kelompok yang bertujuan agar tujuan-tujuan 

mereka tercapai. Ketika individu atau kelompok merasa adanya 

ancaman dan bahaya dari luar, maka proses cooperation ini 

akan bertambah kuat diantara mereka. 

Ada beberapa bentuk cooperation antara lain. 
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a). Gotong Royong 

Gotong royong adalah proses cooperation yang terjadi 

di masyarakat, dimana proses ini menghasilkan 

aktivitas tolong menolong dan pertukaran tenaga serta 

barang maupun pertukaran emosional dalam bentuk 

timbal balik. 

b). Bargaining  

Bargaining adalah proses cooperation dalam bentuk 

perjanjian pertukaran kepentingan, kekuasaan, barang-

barang maupun jasa antara dua organisasi atau lebih 

yang terjadi di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum 

maupun militer. 

c). Co-optation 

Co-optation adalah proses cooperation yang terjadi 

diantara individu dan kelompok yang terlibat dalam 

sebuah organisasi atau Negara dimana terjadi proses 

penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau 

pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk 

menciptakan stabilitas. 

d) Coalition 

Coalition adalah dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan-tujuan yang sama kemudian 
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melakukan kerjasama satu dengan lainnya untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

e). Joint -Ventrue 

Joint -Ventrueadalah kerja sama dalam pengusahaan 

proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minytak, 

pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, dan 

seterusnya. 

2). Accomodation  

Accomodationproses sosial dengan dua makna, pertama 

adalah proses sosial yang menunjukkan pada suatu keadaan 

yang seimbang (equilibrium) dalam interaksi sosial antara 

individu dan antar kelompok di dalam masyarakat. 

Terutama yang ada hubungannya dengan norma-norma dan 

nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

Kedua adalah menuju pada suatu proses yang sedang 

berlangsung, dimana accomodation menampakkan suatu 

proses yang meredakan suatu pertentangan yang terjadi di 

masyarakat, baik pertentangan yang terjadi diantara 

individu, kelompok dan masyarakat maupun dengan norma 

dan nilai yang ada di masyarakat. 

Bentuk-bentuk accomodation sebagai berikut. 

a) Compromise, yaitu bentuk akomodasi yang dicapai 

karena masing-masing pihak yang terlibat dalam proses 
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ini saling mengurangi tuntutannya agar tercapai 

penyelesaian oleh pihak ketiga atau badan yang 

kedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang 

bertentangan.  

b) Conciliation, yaitu bentuk accomodation yang terjadi 

melalui usaha untuk mempertemukan keinginan-

keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. 

c) Tolerantion, bentuk accomodation secara tidak formal 

dan dikarenakan adanya pihak-pihak yang mencoba 

menghindari dari pertikaian. 

b. Proses Disosiatif 

Proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan 

(oposisi) yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok 

dalam proses sosial diantara mereka pada masyarakat.Bentuk-

bentuk proses disosiatif  adalah persaingan, kompetisi dan 

konflik.  

1. Persaingan (competition) proses sosial, dimana atau 

kelompok-kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari 

keuntungan pada bidang-bidang kehidupan yang menjadi 

pusat perhatian umum dengan cara menarik pehatian publik 

atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, 

namun tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.  
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2. Controvertion adalah proses sosial yang berada antara 

persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontoversi 

adalah proses sosial dimana terjadi pertentangan antara 

tataran konsep dan wacana, sedangkan pertentangan atau 

pertikaian telah memasuki unsur-unsur kekerasan dalam 

proses sosialnya.  

3. Conflict adalah proses sosial dimana individu ataupun 

kelompok menyadari perbedaan-perbedaan, misalnya 

dalam ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-

pola perilaku, prinsip, politik, ideologi, maupun 

kepentingan dengan pihak lain. Perbedaan ciri tersebut 

dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi 

suatu pertentangan atau pertikaian dimana pertikaian itu 

sendiri dapat menghasilkan ancaman dan kekerasan fisik. 

3. Jenis-Jenis Interaksi Sosial 

a. Interaksi Individu dengan individu 

Interaksi sosial antara individu dengan individu ini terjadi 

dengan sendirinya, walaupun tidak melakukan kegiatan 

apapun. Dengan kata lain, pada saat individu bertemu interaksi 

sosial pun sudah dimulai. Dalam hal ini adalah umat beragam 

Islam dan umat beragama Kristen, meskipun kedua umat 

beragama yang berbeda tersebut tidak melakukan kegiatan 

apapun, interaksi sosial didalam forum tersebut tetap terjadi. 
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b. Antara Individu dengan kelompok 

Interaksi sosial antara individu dengan kelompok, bentuk 

interaksi ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi ini 

akan lebih mencolok manakala terjadi benturan antara 

kepentingan orang perorangan dengan kepentingan kelompok. 

c. Kelompok dengan kelompok 

Interaksi sosial yang terjadi antara kelompok dengan 

kelompok sebagai satu kesatuan bukan sebagai pribadi anggota 

kelompok yang bersangkutan. 

B. Umat Beragama 

Qutb (dalam Sjamsudhuha, 2008: 55-56) mengungkapkan 

bahwa umat berasal dari kata ummah.  Berasal dari bahasa al Ibryah 

atau dari bahasa al Aramiyah. Kata itu masuk ke dalam 

perbendaharaan bahasa arab setelah mengalami perubahan bentuk dan 

huruf. Kata ummah mengandung arti yang banyak, tetapi arti utamanya 

adalah rakyat (sya’b), kelompok (jamaah) dan kelompok besar (jamaah 

kabir). 

Umat adalah sekelompok masyrakat yang terikat secara 

bersama oleh akidah, yang dengan itu membentuk nasionalitasnya.Jika 

tidak ada akidah, tidaklah terbentuk umat, karena tidak adanya tali 

pengikat sesamanya.Tanah, air, ras, bahasa, keturunan, kepentingan-

kepentingan umum duniawi, sekalipun sendiri-sendiri atau 

digabungkan. Semua itu tidaklah cukup untuk membentuk umat, 
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terkecuali apabila dipersatukan oleh akidah (Qutb dalam Sjamsudhuha, 

2008 : 56). 

 

Emmerson dalam Sjamsudhuha (2008-58) mendefinisikan 

umat dalam lima macam: 

a. himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk suatu 

agama 

b. himpunan orang yang sudah menjalankan ritus-ritus keagamaan 

atau upacara-upacar ibadat 

c. himpunan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau 

lebih dari itu tentang suatu agama 

d. himpunan orang yang berusaha mengatur perilakunya di tengah-

tengah masyarakat sesuai dengan ajaran agama 

e. himpunan orang yang terlibat secara ideologis dengan ajaran 

agama. 

Yusuf (2002:33) mengemukakan kata “umat” sebagai suatu 

komunitas, seperti yang banyak digunakan dalam literatur islam sebagai 

berikut: 

a. qabilah, istilah ini termasuk dalam istilah kuno, artinya menunjukkan 

sekumpulan individu manusia yang memilih tujuan atau kiblat yang 

sama. Ikatan yang paling kuat antar individu dalam kelompok 

masyarakat ini adalah kesamaan kiblat atau arah yang dituju dan 
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biasanya mereka bertempat tinggal di padang gembalanya, karena 

setiap kabilah memiliki tempat tinggal di tempat gembalanya. 

b. qaum, kehidupan kelompok ini dibangun atas dasar menegakkan 

individu dengan serikat dan bersatu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Artinya, setiap anggota kaum mendiami suatu kawasan 

tertentu dan bersama-sama menunaikan pekerjaan yang sama. 

c. sy’ab, sya’ab dan insyi’ab, semuanya berasal dari asal kata yang satu, 

artinya setia anak manusia di muka bumi ini hidup bercabang-cabang. 

Setiap cabang mirip dengan cabang yang lain, artinya setiap manusia 

terpisah menjadi beberapa kelompok, sedangkan masyarakat adalah 

cabang manusia yang terpisah darinya. 

d. thabaqah (strata atau kelas), adalah sekelompok manusia yang 

kehidupannya hampir sama. Mereka membentuk strata (lapisan atau 

kelas), kemudian menempati kehudupan, kedudukan, pekerjaan, 

indikasi sosial, dan pendapatan materi yang mirip, bahkan sama, yang 

dalam istilah asing disebut social class. Dengan demikian, warna 

kehidupan, terutama posisi dan kedudukan dalam masyrakat. 

e. mujtama atau jami’ah, artinya kumpulan manusia atau suatu 

masyarakat di suatu tempat. Kata ini sekarang merupakan istilah di 

kalangan umum yang dikategorikan sebagai istilah ilmiah. Istilah 

populer yang sepadan dengan kata ini adalah societe. 

f. tha-ifah adalah perkumpulan manusia yang melingkari suatu proses 

tertentu atau mengelilingi zona tertentu. Istilah ini dapat juga diartikan 
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sekelompok manusia yang hidup di suatu kawasan tertentu dan 

berpindah-pindah. Biasanya kawasan yang dihuninya adalah tempat 

gembala ternaknya. 

Keenam istilah tersebut, dalam pandangan etimologi sosiologis, 

memiliki kesamaan makna dengan istilah umat, yaitu suatu komunitas 

masyarakat. Akan tetapi, secara termonilogi, umat memiliki perbedaan 

dengan keenam istilah tersebut. Perbedaannya seperti yang 

diungkapkan oleh Ali Syari‟ati bahwa umat mengandung kemanusiaan 

yang maju dan berkembang atau bersifat dinamis, sedangkan istlah 

qabilah, qaum, sy’ab, thaqabah, mujtama, tha-ifah cenderung bersifat 

statis. Atas dasar itu, umat mengandung pengertian: 

a. kesamaan visi dan misi 

b. perjalanan ke arah visi dan misi tersebut 

c. keharusan adanya kepemimpinan dan petunjuk yang sama. 

Dari pengertian tersebut, maka umat merupakan kumpulan 

manusia, yang sepakat dalam tujuan yang sama dan saling membantu 

agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan berdasarkan 

kepemimpinan yang sama (Yusuf, 2002 : 33). 

Umat Islam adalah kumpulan individu yang telah menyatakan 

dirinya memeluk agama Islam. Sudah barang tentu individu-individu 

tersebut adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan dipersatukan oleh 

akidah islam. Sedangkan umat Kristen adalah kumpulan individu yang 

telah menyatakan diri memeluk agama Kristen. 
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Dengan adanya toleransi maka tercipta hubungan yang 

harmonis diantara warga. Hubungan ini yang disebut dengan interaksi 

sosial. Interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan karena tanpa 

berinteraksi manusia tidak akan hidup terutama dalam masyarakat. 

Dalam interaksi sosial, baik individu maupun kelompok 

semuanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Proses saling 

pengaruh dan mempengaruhi tidak hanya terjadi dengan pertemuan 

badaniah saja namun haruslah terdapat proses komunikasi didalamnya. 

Jadi, Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial yang 

akan menciptakan kehidupan bersama. 

Hubungan yang terjalin antar umat beragam dalam suatu 

wilayah tertentu mengakibatkan mereka melakukan kontak dan 

interaksi sosial (Wasino, 2006 : 35). Hubungan antar umat beragama 

memang tidak cukup dirangkai oleh sebuah aturan. Aturan hanyalah 

alat untuk menjaga agar harmonis tidak terganggu dan tertib tercapai 

dalam masyarakat sehingga masyarakt dapat menjalankan 

kehidupannya dengan baik. Kunci utamnaya kembali kepada subjek 

aturan itu sendiri, yaitu para pemeluk agama. Diperlukan sebuah 

kemitraan sejati antar umat beragama sehingga kecurigaan, 

permusuhan dan kebencian antar umat beragam sirna atau minimal 

berkurang. Jika ini tercapai, tidak ada kelompok yang merasa 

teerancam dengan keberadaan kelompok lainnya yang berbeda 

(Subkan 2007 : 66 ). 
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C. Konflik 

Pengertian Konflik 

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan 

dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas 

kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru 

yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan 

dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani 

konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin 

mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan 

tepat (Miall, dkk, 2002:7-8).   

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat 

antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi 

(Winardi, 2007:1). 

Webster (dalam Pruitt dan Rubin, 2009:9), istilah conflict di 

dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau 

perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. 

Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya 

“ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, 

ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga 

menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, 

selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat istilah conflict 

menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya 

sebagai sebuah konsep tunggal. 
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Konflik antar pribadi terjadi antara seorang individu atau lebih. 

Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada 

pandangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka 

tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-

kesimpulan berbeda-berbeda, dan apabila mereka cenderung bersifat 

tidak toleran, maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu. 

Konflik antar kelompok merupakan hal yang lazim terjadi pada 

organisasi-organisasi. Konflik antara oragnisasi-organisasi merupakan 

persoalan yang lebih luas. 

Dalam pandangan Mitchell (dalam Handoyo, dkk, 2007:92), 

konflik adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan karena it can 

originate in individual and group reactions to situations of scare 

resources; to devision of function within society; and to differentiation 

of power and resultant competition for limited supplies of goods, 

status valued roles and power as-an-end-in-itself. 

a. Teori Konflik 

Menurut Gouldner (dalam Johnson, 1990:264) mengemukakan 

bahwa ketegangan antara bagian-bagian dan keseluruhan tercermin 

dalam berbagai teori-teori yang mendalilkan suatu konflik endemik 

antara individu dan masyarakat atau kelompok-kelompok. 

Goffman memperlihatkan bahwa berbagai ritus yang 

memperlihatkan rasa hormat sering membantu mempertahankan suatu 

tingkat jarak sosial tertentu antara orang-orang dan untuk melindungi 
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hak-hak individu yang fundamental dalam keleluasaan serta 

kebebasan individu (dalam Johnson, 1990:265). Sedangkan Coser 

(dalam  Johnson, 1990:196) memperlihatkan bahwa konflik tidak 

harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem di mana 

konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai 

konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem itu. 

Dalam realitasnya, masyarakat modern tidak hanya bisa dilihat 

dari perspektif struktural-fungsional dan teori konsensus yang 

menekankan pada integrasi, tetapi harus dipandang dari sisi lain yaitu 

muncul dan berkembangnya differensiasi yang melahirkan konflik 

atau perpecahan sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat (sistem 

sosial) memenuhi (mengakomodasi) tuntutan dari berbagai komponen 

dalam sistem sosial tersebut (Handoyo, dkk, 2007:101).  

 Galtung (dalam Miall, dkk, 2002:20-21), mengajukan sebuah 

model konflik yang berpengaruh, yang meliputi konflik yang simetris 

ataupun konflik yang tidak simetris. Dia menyatakan bahwa konflik 

dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi, sikap dan 

perilaku pada puncak-puncaknya. Di sini kontradiksi yang merujuk 

pada dasar situasi konflik, yang termasuk “ketidakcocokan tujuan” 

yang ada atau yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. 

Dalam sebuah konflik yang tidak simetris, kontradiksi 

ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka dan 

benturan kepentingan inheren antara mereka dalam berhubungan. 
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Sikap merupakan persepsi pihak-pihak yang bertikai. Sikap juga dapat 

bersifat negatif atau positif. Sikap sering kali dipengaruhi oleh emosi 

seperti ketakutan, kemarahan, kepahitan dan kebencian. Sikap tersebut 

termasuk elemen emotif (perasaan), kognitif (keyakinan) dan konatif 

(kehendak).  

Konflik yang tidak simetris bahkan menimbulkan korban pada 

masing-masing pihak. Menindas harus bersifat menindas, meskipun 

tidak begitu menindas seperti ketika menjadi pihak yang ditindas. Ada 

risiko bagi pihak yang kuat dalam mempertahankan diri mereka 

sendiri dalam kekuasaan dan menjaga pihak yang lemah tetap berada 

di bawah. Dalam sebuah konflik tidak simetris yang akibatnya sangat 

keras, risiko hubungan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh 

kedua belah pihak. Hal ini kemudian membuka kemungkinan bagi 

penyelesaian konflik melalui pergeseran dari struktur hubungan yang 

sudah ada menujun ke struktur hubungan yang lain (Miall, dkk, 

2002:19). 

Van Der Merwe (1989) sebagaimana dikutip dalam (Miall, dkk , 

2002:25) elemen-elemen yang secara tradisional dilihat sebagai 

penyelesaian konflik (sikap, hubungan, negosiasi, mediasi), tetapi 

elemen-elemen ini dapat juga dilihat guna memainkan peran 

pelengkap dalam proses transformasi hubungan tidak simetris yang 

lebih besar. 
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Bagan 1. Mentransformasikan Konflik yang Tidak Simetris 

Konflik muncul sebagai akibat ketidaksesuaian paham pada 

sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau 

terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional. Ada dua 

macam konflik dalam organisasi (Winardi, 2007:5), yaitu: 

1) konflik-konflik substantif (substantive conflicts), meliputi 

ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan-tujuan, 

alokasi sumber-sumber daya, distribusi imbalan-imbalan, 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur, serta 

penugasan pekerjaan. 

2) konflik-konflik emosional (emotional conflicts), timbul karena 

perasaan-perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, 

takut dan sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan  

 

Sikap yang   Negoisasi,  

Di ubah  Mediasi

    

    

    

Hubungan yang diubah 
Disepakati 

Penindasan, 

Ketidakadilan, 
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kepribadian. 

b. Pendekatan konflik 

 Satu kebiasaan dalam konflik adalah memberikan prioritas yang 

tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri. Menurut 

Winardi (2007:17), konflik dapat dihadapi dengan cara: bersikap tidak 

acuh terhadapnya, menekannya, menyelesaikannya. Sikap tidak acuh 

berarti bahwa tidak adanya upaya langsung untuk menghadapi sebuah 

konflik yang telah termanifestasi. Maka, dalam keadaan demikian, 

konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan konstruktif 

atau sebuah kekuatan dekstruktif. Sedangkan menekan sebuah konflik 

yang terjadi menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, 

tetapi  tidak mengatasi, ataupun meniadakan pokok-pokok penyebab 

timbulnya konflik tersebut. Penyelesaian konflik hanya terjadi, apabila 

alasan-alasan latar belakang terjadinya sesuatu konflik ditiadakan dan 

tidak disisakan kondisi-kondisi yang menggantung atau antagonisme-

antagonisme untuk penyebab timbulnya lagi konflik pada masa 

mendatang. 
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Tabel 1. Pendekatan Konflik 

No. 
Pendekatan 

Perhatian Bagi Diri Sendiri dan 

Orang Lain 

1. Pertikaian Kepedulian yang tinggi terhadap 

kepentingannya sendiri dan kepedulian 

yang rendah terhadap kepentingan 

pihak lain 

2. Mengalah Perhatian yang lebih terhadap 

kepentingan pihak lain ketimbang 

kepentingan diri sendiri 

3.  Menghindari konflik dan 

mengundurkan diri 

Kepedulian yang rendah bagi diri 

sendiri dan bagi pihak lain 

4.  Mencari kompromi dan 

mengakomodasi kepentingan 

kedua belah pihak 

Menyeimbangkan perhatian pada diri 

sendiri dan pihak lain 

5. Berusaha untuk mencari 

hasil penyelesaian masalah 

yang kreatif 

Ketenegasan yang kuat terhadap 

kepentingan diri sendiri, tetapi juga 

menyadari aspirasi dan kebutuhan 

pihak lain 

 

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu 

pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai 

sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian 

pihak lain) agar melihat konflik sebagai keadaan non-zero-sum (di 

mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat 

sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-

pihak yang bertikai berpindah ke arah hasil positif (Miall, dkk, 

2002:10). 
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Tabel 2. Sebuah Kontinum Konflik 

Menang atau Kalah Berada di antaranya Melakukan Kompromis 

Berpegang teguh 

pada pendirian 

Struktur organisasi 

berubah 

Doronglah pola interaksi 

Tindakan 

berdasarkan tujuan-

tujuan sendiri 

Manfaatkanlah 

interdependensi 

pekerjaan 

Carilah pemecahan, dan 

janganlah menekan pihak 

lain 

Menyalahkan pihak 

lain atas kegagalan 

atau kesulitan 

Praktekanlah upaya 

menghindari 

Pandanglah situasi dan 

problem secara luas 

 

Upayakanlah untuk 

mencapai 

keuntungan khusus 

untuk saudara 

sendiri 

Ubahlah susunan dan 

isi pekerjaan 

Berilah kepercayaan 

kepada pihak lain 

Ancam dan makilah 

pihak lain 

Terapkanlah latihan 

keterampilan antar 

perorangan 

Janganlah mengambil 

posisi inisial 

Sumber : Winardi, 2007:3     

 

c. Manajemen Konflik 

Dalam interaksi dan interelasi sosial antar individu atau antar 

kelompok, konflik sebenarnya merupakan hal alamiah. Dahulu konflik 

dianggap sebagai gejala atau fenomena yang tidak wajar dan berakibat 

negatif, tetapi sekarang konflik dianggap sebagai gejala yang wajar 

yang dapat berakibat negatif maupun positif tergantung bagaimana 

cara mengelolanya.  

Dalam mengatasi konflik yang terjadi, harus terlebih dahulu 

mengetahui termasuk tipe konflik apakah yang sedang terjadi. Konflik 

intrapersonal melibatkan ketidaksesuaian emosi bagi individu ketika 

keahlian, kepentingan, tujuan atau nilai-nilai digelar untuk memenuhi 
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tugas-tugas atau pengharapan yang jauh dari menyenangkan. Konflik 

ini merintangi kehidupan sehari-hari dan dapat menghentikan kegiatan 

beberapa orang. Sedangkan konflik interpersonal lebih jamak 

diasosiasikan dengan manajemen konflik karena konflik ini 

melibatkan sekelompok orang. Konflik interpersonal dibagi menjadi 

dua, yaitu intragroup dan intergroup. Konflik yang menjadi global, 

mencakup beberapa kelompok, diklasifikasikan sebagai konflik 

intergroup. Sedangkan konflik intragroup adalah konflik yang paling 

kompleks dan paling serius.  

Ada dua macam konflik menurut keuntungan dan kerugian yang 

ditimbulkannya, yaitu konflik destruktif yang dapat menimbulkan 

kerugian berupa perasaan cemas/tegang (stress), komunikasi yang 

menyusut, persaingan yang menghebat, perhatian yang menyusut 

terhadap tujuan bersama. Sedangkan konflik konstruktif tidak 

menimbulkan kerugian akan tetapi menyebabkan timbulnya 

keuntungan berupa kreativitas dan inovasi yang meningkat, upaya 

yang meningkat, ikatan (kohesi) yang semakin kuat, dan ketegangan 

yang menyusut (Winardi, 2007:5). 
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D. Kerangka Berfikir 

Kerangka teoritik memaparkan mengenai dimensi-dimensi kajian 

utama serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam 

menyusun metode, pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil 

penelitian. 

Dilingkungan Dusun Kenalan terdapat masyarakat dengan berbagai 

keyakinan(agama), profesi dan latarbelakang yang berbeda. Terlihat 

jelas perbedaan dalam memilih keyakinan, yakni di lingkungan Dusun 

Kenalan terdapat 2 macam agama yang di anut oleh masyarakat 

didalamnya yaitu Agama Islam dan Agama Kristen.Masyarakat dalam 

satu lingkungan pasti tidak dapat hidup sendiri. Untuk kelangsungan 

hidupnya masyarakat dengan beda kayakinan tersebut terlibat interaksi 

sosial, baik antarsesama umat agama, ataupun dengan umat yang 

berbeda keyakinan. Proses interaksi sosial yang terjadi dalam Dusun 

Kenalan begitu luas dan banyaknya masyarakat di dalamnya. Yakni 

meliputi semua masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan Dusun 

Kenalan. 

Dalam suatu interaksi sosial pasti terdapat suatu masalah atau konflik. 

Dalam interaksi sosial antar umat beragama di Dusun Kenalan terdapat Konflik 

yaitu konflik penistaan agama yang dapat berdampak adanya perubahan interaksi 

sosial yang terjadi dari interaksi sosial sbelumnya.Dari uraian di atas mengenai 
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kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan pada gambar 1 sebagai 

berikut: 

Bagan 2. Kerangka Berpikir 

 

 

Lingkungan Dusun 

Kenalan 

Interaksi Sosial Pra 

Konflik 

Antara: 

- Muslim dengan Muslim 

- Muslim dengan Non Muslim 

- Non Muslim dengan Non 

Muslim 

 

Faktor Penyebab : 

- Perbedaan paham 

- Kurangnya sikap 

toleransi beragama 

Faktor Penyebab : 

- Pertentangan 

- Konflik Bathin 

 

 

Konflik 

Interaksi Sosial Pasca 

Konflik 

Antara: 

- Muslim dengan Muslim 

- Muslim dengan Non Muslim 

- Non Muslim dengan Non 

Muslim 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud untuk 

mendapatkan kebenaran. Penelitian ada dua macam yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong 

(2007:4), Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantungan dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahnya. 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif, bukan 

menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya.Data-data 

yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun 

demikian juga dapat memungkinkan berkumpulnya data-data yang 

bersifat kualitatif (Kaelan, 2005:20). 

Penelitian ini lebih bersifat memaparkan kondisi nyata 

bagaimana interaksi sosial  antar umat beragama pasca terjadinya 

konflik penistaan agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti 

adalah Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung. 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah: 

a. interaksi sosial yang terjalin antar umat beragama pasca terjadinya 

konflik penistaan agama di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung. Adanya perbedaan interaksi sosial antar 

umat beragama yang terjadi sebelum konflik dan sesudah adanya 

konflik penistaan agama. 

b. faktor-faktor apa saja yang mengambat interaksi sosial antar umat 

beragama di Dusun Kenalan Keluarahan Kranggan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung. Terdapat beberapa faktor yang 

menjadi pengahambat interaksi sosial antar umat beragama antara 

lain, adanya perbedaan pemahaman diantara masing-masing 

penganut umat agama, kurangnya sikap toleransi beragama, adanya 

suatu pertentangan antar umat yang berbeda agama, dan adanya 

konflik batin di dalam interaksi sosial antar umat beragama. 
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D. Sumber Data 

Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan/objek penelitian mengenai interaksi sosial 

antar umat beragama pasca terjadinya konflik penistaan agama di 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2004:132). 

 Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak 

yang dapat memberikan informasi yang terkait bagaimana 

interaksi sosial yang terjalin antar umat bergama pasca konflik 

penistaan agama di Dusun Kenalan Keluarahan Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Informan yang 

dimaksud di sini adalah tokoh agama,yaitu tokoh agama Islam 

Bapak Hj. Bambang dan tokoh agama non muslim Pendeta 

Pillus. tokoh masyarakat yaitu Bapak Marsodikin selaku ketua 

Rw,  dan warga sekitar Dusun Kenalan yaitu Dominggus, Dwi 

Agus, Ernawati, Ratna Sekar, William, Wardono, Muh. Arya, 

Trisnawati.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. 

Dokumen yang dimaksud adalah segala bentuk catatan tentang 

berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang 

memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data 

penunjang dalam penelitian ini. 

Dokumen yang dimaksud berupa foto-foto dan struktur 

bagan dari kelurahan Kranggan yang digunakan sewaktu peneliti 

mengadakan penelitian mengenai interaksi sosial antar umat 

beragama pasca konflik penistaan agama di Dususn Kenalan 

Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan 

prosedur yang terstandar (Arikunto,2006:222). Metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data tentang interaksi sosial antar 

umat beragama pasca konflik penistaan agama di Dusun Kenalan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

a. Metode wawancara 

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau 

kuesioner  lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara  (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 



 

 
 

38 

terwawancara (Arikunto,2006:155). Wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan 

menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Wawancara 

digunakan untuk mengetahui  interaksi sosial antar umat beragama 

pasca konflik penistaan agama di Dusun Kenalan Keluarahan 

Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

b. Metode Observasi  

Orang sering kali mengartikan observasi sebagai suatu 

aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau 

yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra (Arikunto, 2006: 156). 

Metode ini bertujuan untuk meneliti secara langsung 

dengan mendatangi objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan observasi secara langsung bagaimana interaksi 

sosial antar umat beragama yang terjadi pasca konflik penistaan 

agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto,2006:231). Teknik 
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dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai 

permasalahan interaksi sosial antar umat beragama pasca konflik 

penistaan agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Dalam metode 

dokumentasi peneliti meminta dokumentas berupa foto kegiatan 

yang di perlukan sebagai penelitian. 

F. Keabsahan Data 

Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (2004:176) untuk 

memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan 

taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi.  

Tehnik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang  lain 

untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan 

sumber data data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

G. Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses merinci usaha secara formal 

untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2004:3). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial antar 

umat beragama yang terjadi pasca konflik penistaan agama sehingga 

digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat 

kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, 

mengatur, serta mengelompokkan data sehingga mengahsilkan data 

yang deskriptif. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan 

ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya  merupakan validitasnya. 
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Analisis data (interactive model) pada penelitian ini digambarkan sebagai 

beriku: 

 

 

Bagan 3. Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman dalam Rachman, 1999:20). 

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian ini dilakukan meliputi 3 tahap yaitu : 

a. Tahap Pra Penelitian 

Dalam tahapan ini peneliti membuat rancangan skripsi, 

membuat instrument penelitian dan surat izin penelitian. 

 

 

 

Pengumpulan data 

Penyajian Data 
 

Reduksi Data 

Kesimpulan-kesimpulan 

penafsiran /verifikasi 
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b. Tahap penelitian 

1) Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih 

dahulu di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung.  

2) Pengamatan secara langsung  mengenai bagaiamana interaksi 

sosial antar umat beragama pasca konflik penistaan agama di 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan  Kabupaten Temanggung 

yaitu melakukan wawancara dengan responden, mengambil 

data, dan mengambil foto yang akan digunakan sebagai 

dokumentasi sarana penunjang dan bukti penelitian. 

3) Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan 

buku-buku. 

c. Tahap Pembuatan Laporan  

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil penelitian 

untuk dianalisis kemudian dideskripsikan mengenai interaksi sosial 

antar umat beragama pasca konflik penistaan agama di Dusun 

Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lingkungan Dusun Kenalan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung 

 

Gambaran umum mengenai keadaan fisik dan sosial dari 

lingkungan Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung dapat dijelaskan dengan melihat beberapa aspek, letak 

wilayah, aspek sosial, dan aspek budaya. Untuk lebih jelasnya akan 

diuraikan satu persatu : 

a. Letak dan Wilayah 

Dusun Kenalan terletak di sebelah selatan Kota 

Temanggung. Dari pusat kota dapat ditempuh melalui jalan 

beraspal ke arah selatan. Jarak dari lingkungan Dusun Kenalan ke 

Kantor Bupati lebih kurang 4 kolimeter.  

Sarana angkutan umum yang melewati lingkungan Dusun 

Kenalan yaitu bus antarkota jurusan Sukorejo - Magelang, 

Wonosobo - Magelang, metromini jurusan Temanggung-Magelang 

dan angkutan  desa dengan  seri E jurusan Temanggung-Kranggan. 

Lingkungan Dusun Kenalan yang tidak jauh dari pusat kota 

mengakibatkan lingkungan ini relatif dekat dengan fasilitas kota 

seperti pasar, sarana hiburan serta perkantoran. 
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Pasar yang terdekat dengan Dusun Kenalan adalah Pasar 

Kranggan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari lingkungan 

Dusun Kenalan. Pasar ini menyediakan berbagai macam kebutuhan 

dapur seperti sembako, daging, sayur, ikan, tempe, tahu, dan 

sebagianya. Pasar ini buka sekitar pukul 5 pagi  dan tutup pada 

pukul 5 sore. Pasar ini berdekatan dengan toko-toko yang berjualan 

pakaian, makanan , dan Indomaret. 

Dusun Kenalan adalah salah satu RW dari 4 RW yang 

termasuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan Kranggan 

dengan luas wilayah  133,4 Ha. Dusun Kenalan secara administratif 

terdaftar sebagai wilayah RW 1. Seorang RW adalahkepala 

pemerintahan tertinggi di Lingkungan Dusun Kenalan yang 

membawahi 4 RT. Seorang RW bertanggungjawab langsung 

kepada pihak kelurahan. 

Secara administratif Lingkungan Dusun Kenalan dibatasi 

oleh wilayah-wilayah administrasi lainnya diantarannya : 

Sebelah Utara   :  Desa Madureso 

Sebelah Timur   :  Desa Lungge 

Sebelah Selatan  :  Lingkungan Prapat RW II  

Sebelah Barat     :  Lingkungan Kesana Rw IV 

b. Kondisi Fisik Dusun Kenalan 

Dusun Kenalan terdiri dari 155 rumah tempat tinggal. 

Lingkungan ini cukup dipadati oleh rumah-rumah. Rumah-rumah 
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yang ada di Lingkungan Dusun Kenalan saling berdekatan 

sehingga antara rumah yang satu dengan yang lainnya memiliki 

tembok yang saling berdekatan. Jalan utama Dusun Kenalan ini 

tepat di tepi jalan raya utama Kabupaten Temanggung. Lingkungan 

Dusun Kenalan memiliki banyak gang-gang kecil yang 

menghubungkan rumah satu dengan yang lainnya.  

Rumah-rumah yang terdapat di Lingkungan Dusun Kenalan 

ini sebagian besar merupakan bangunan yang oleh pemiliknya 

sudah banyak diperbaiki. Sehingga terkesan lingkungan dengan 

bangunan rumah yang modern dan bagus.  

Fasilitas umum yang terdapat di Dusun Kenalan ini adalah 

sarana peribadatan, pos ronda, TPQ, Gedung Serba Guna dan 

Sekolah Dasar. 

Di Lingkungan Dusun Kenalan terdapat sarana peribadatan 

guna sebagai tempat warga untuk melaksanakan kewajibannya 

sebagai umat yang beragama, antara lain 1 buah masjid, 3 buah 

Musholla, 1 buah Gereja, sehingga terlihat jelas terdapat 

keanekaragaman agama di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan 

Kabupaten Temanggung. 

c. Aspek Demografis 

Jumlah penduduk Dusun Kenalan pada akhir tahun 2012 

adalah 769 orang. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 359 .jiwa 

dan perempun 410 jiwa, yang terdiri dari 155 KK (Kepala 
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Keluarga). Sedangkan jumlah penduduk menurut agama yang 

beragama Islam 696 orang, Kristen 73 orang. 

Pembagian distribusi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Usia 

No Kelompok 

Usia (tahun) 

Jumlah Presentase 

1. 1-10 tahun 36 orang 4,7 % 

2. 11-20tahun 163 orang 21,3 % 

3. 21-30 tahun 215 orang 28  % 

4 31-40 tahun 188 orang 24 % 

5. 41-50 tahun 76 orang 10 % 

6 > 50tahun 91 orang 12 % 

 Jumlah 769 orang 100 % 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui bahwa jumlah remaja 

lebih sedikit dibanding jumlah orang dewasa ataupun dapat kita 

katakan bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga terlihat jelas bahwa 

merekalah yang dominan untuk memberikan teladan tentang 
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bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain yang 

berbeda agama, bagaimana harus bisa menempatkan diri dan 

bersikap suka berhadapan atau bergaul dengan umat beragama lain 

untuk menjaga keharmonisan dalam hidup bertetangga. 

d. Aspek Kehidupan Masyarakat 

1) Kondisi Sosial Budaya 

Pimpinan tertinggi di Dusun Kenalan adalah seorang yang 

dipilih secara langsung oleh masyarakat lingkungan Dusun 

Kenalan tanpa perantara dan paksaan dari siapapun.Dalam 

menjalankan pemerintahannya seorang RW dibantu oleh para 

staffnya yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan beberapa 

ketua RT yang dipilih secara langsung oleh warga setempat. 

Layaknya masyarakat kota pada umumnya warga Dusun 

Kenalan bersifat  heterogen baik ditinjau dari suku bangsa, jenis 

pekerjaan, agama, pendidikan dan sebagainya. Ditinjau dari 

aspek suku bangsa maka sebagian besar warga Dusun Kenalan 

adalah bersuku bangsa Jawa. Selain suku bangsa Jawa juga 

terdapat suku bangsa lain seperti Tionghoa. Hal ini terjadi 

karena sebagian besar warga masyarakat Dusun Kenalan asli 

penduduk Temanggung. 

Dalam pergaulan sehari-hari warga masyarakat Dusun 

Kenalan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia agar 

komunikasi antar suku bangsa dapat berlangsung dengan baik, 
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namun bagi warga yang merasa satu suku bangsa terlebih yang 

telah akrab antara satu dengan yang lainnya kadangkala 

menggunakan bahasa daerah mereka, sedangkan pada kaum 

remaja dan anak-anak lebih senang menggunakan bahasa Jawa 

dalam berkomunikasi.  

Para Remaja menunjukkan sopan santun mereka terhadap 

orang yang lebih tua dengan menggunakan bahasa Jawa Halus 

dan Jawa Kromo dalam berkomunikasi. Terdapat perbedaan 

bahasa dalam berkomunikasi antar sesama remaja dengan orang 

tua. Karena warga masyarakat Dusun Kenalan masih kental 

dengan adat ketimurannya yang lebih mengedepankan sopan 

santun. Ini terlihat dari banyaknya penduduk yang bersuku 

bangsa Jawa.  

Pola pergaulan yang terjadi diantara warga sangat 

menghindari sentimen-sentimen SARA karena dilihat dari latar 

belakang warga masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku 

dan agama, karena hal itu dapat memicu adanya pertikaian. 

Seperti kasus pertama yaitu tahun2000, warga Lingkungan 

Kenalan diresahkan dengan adanya pendatang yang mengaku 

jamaah gereja yang membawa anak dan istrinya untuk menetap 

di Dusun kenalan yang membawa dampak buruk bagi warga 

Kenalan karena pendatang tersebut mengadu domba antar 

warga yang beragama Islam dengan Kristen. Untuk kasus yang 
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kedua terjadi di tahun 2010 akhir, salah satu warga Kenalan ada 

mempunyai kenalan pendeta, dan pendeta tersebut menginap 

satu malam di rumah warga dan membuat resah  warga Kenalan 

dengan menyebarkan selebaran dan buku yang berisi menghina 

agama Muslim dan Non Muslim. 

Warga Kenalan sangat berhati-hati dalam berineteraksi 

setelah terjadi 2 kasus mengenai Penistaan agama yang justru 

dari orang luar bukan warga Kenalan sendiri. Warga Dusun 

Kenalan memprioritaskan toleransi umat beragama dalam 

berinteraksi agar terjalin interaksi sosial yang harmonis. Jawa 

sebagai suku bangsa yang memiliki jumlah anggota yang paling 

banyak tetapi tidak membuat orang-orang suku bangsa Jawa 

sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Memang ada 

beberapa bentuk-bentuk kebudayaan Jawa yang kemudian 

diasimilasikan oleh warga perumahan menjadi sebuah 

kebudayaan bersama. 

Bentuk-bentuk kebudayaan Jawa yang diasimilasikan 

biasanya adalah bentuk kebudayaan yang memilik ciri yang 

hampir sama dengan bentuk kebudayaan dari suku bangsa 

lainnya. Sebagai contoh adalah syukuran yang merupakan 

modifikasi dari bentuk upacara keagamaan pada suku Jawa 

yang terkenal slametan. 



 

 
 

50 

Pola hidup yang dikembangkan oleh masyarakat Dusun 

Kenalan adalah pola hidup yang serba praktis. Meskipun letak 

lingkungan Dusun Kenalan sangat berdekatan dengan Pasar 

namun para ibu-ibu lebih senang membeli sayur di penjual 

keliling maupun warung menyediakan sayur mayur.  

Tuntutan kehidupan di kota yang serba cepat membuat 

warga Dusun Kenalan memilik prioritas dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Mereka menganggap tidak semua pekerjaan 

dapat mereka kerjakan sendiri sehingga tidak sedikit keluarga 

yang memakai jasa pembantu rumah tangga (PRT). Pada hari 

Senin sampai Sabtu setiap pagi hingga menjelang sore suasana 

lingkungan Dusun Kenalan akan terasa sepi karena sebagian 

besar warga Dusun Kenalan tidak berada dirumah. Para bapak 

dan ibu-ibu yang bekerja di luar rumah mulai berangkat bekerja 

sekitar pukul 7 pagi dan anak-anak berangkat ke sekolah rata-

rata sekitar pukuk 06.30 pagi sehingga yang tersisa di 

lingkungan Dusun Kenalan hanyalah kaum ibu rumh tangga. 

Dusun Kenalan akan kembali ramai pada saat para bapak-

bapak, ibu-ibu pulang bekerja serta anak-anak yang sudah 

pulang sekolah. Sekitar pukul 4 sore anak-anak dan remaja 

mulai keluar rumah untuk bermain dan berinteraksi dengan 

teman sebayanya. Bagi anak-anak biasanya bermain sepeda 

dengan teman sebaya berkeliling dusun sedangkan para remaja 
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mereka berkumpul bermain sepak bola dilapangan,  dan 

berkumpul sekedar untuk mengobrol dan menongkrong di 

depan rumah atau di tepi jalan yang berdekatan dengan warung 

Suasana ramai tersebut tidak akan berlangsung lama karena 

mulai saat magrib para warga sudah kembali ke rumah masing-

masing karena bagi warga kenalan waktu magrib dipercaya 

sebagai waktu yang tabu untuk masih berada di luar rumah. 

Malam hari merupakan waktu untuk belajar bagi anak-anak dan 

waktu beristirahat bagi orang tua yang seharian bekerja. Untuk 

kegiatan ronda malam di lingkungan Dusun Kenalan tersebut 

tetap berjalan setiap harinya. Bapak-bapak berjaga malam 

dengan bergantian sesuai jadwal yang telah di sepakati. Ada 

sanksi bagi bapak-bapak yang tidak melakukan kegiatan ronda 

walaupun sudah ada ijin namun ada hukuman seperti membayar 

denda untuk kas desa.  

Hari-hari seperti hari Minggu dan hari libur biasanya 

dimanfaatkan warga masyarakat Dusun Kenalan untuk 

berkumpul dan bersantai. Kegiatan yang biasanya warga 

lakukan pada hari Minggu dan hari libur adalah kerja bakti 

membersihkan rumah dan halaman, berbelanja ke pasar ataupun 

berekreasi ke tempat-tempat wisata. Tidak jarang satu 

lingkungan Dusun Kenalan bersama-sama melakukan kegiatan 

kerja bakti membersihkan semua lingkungan Dusun Kenalan. 
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Sistem pelapisan sosial yang terjadi di masyarakat Dusun 

Kenalan tidak selayaknya terjadi pada masyarakat perkotaan 

lainnya yang sangat kental didasarkan oleh kepemilikan harta 

benda atau bersifat matrealistis namun pelapisan sosial lebih 

didasarkan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. 

Organisasi sosial yang ada di lingkungan Dusun Kenalan 

ada beberapa yang dilakukan remaja dan bagi para orang tua 

Seperti karang taruna yang dilakukan oleh remaja untuk 

mempererat kekerabatan mereka. Para orang tua lebih banyak 

aktif pada kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Kegiatan 

sosial yang dilakukan di luar kegiatan keagamaan antar lain 

pertemuan warga setiap sebulan sekali bagi bapak-bapak dan 

ibu-ibu, kegiatan PKK, Dasawisma (Dawis), Posyandu bagi 

para ibu-ibu. 

Selain itu kegiatan sosial di lingkungan Dusun Kenalan 

terintegrasi dalam hubungan formal struktur kepengurusan baik 

di pemerintahan maupun di kelembagaan masyarakat di Dusun 

Kenalan. Struktur organisai pemerintahan di Dusun Kenalan 

dapat dilihat dalam kepengurusan PKK, Koperasi, dan 

kepengurusan RW serta RT. 

Adanya hubungan-hubungan formal dalam berbagai 

organisasi tersebut sangat bermanfaat untuk membangun 

komunikasi antar umat beragama. Ketegangan yang terjadi 
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antar umat beragama dicairkan berkat adanya hubungan-

hubungan formal antar umat beragama dalam berbagai 

organisasi di atas. Sehingga hubungan-hubungan formal 

tersebut dapat menjadi katup penyelamat jika terjadi konflik 

antar umat beragama. 

Namun faktanya terjadinya konflik penistaan agama di 

Dusun Kenalan pada tahun 2009 kemarin dapat berakibat buruk 

bagi kehidupan sosial mereka. Sikap toleransi antar umat 

beragama dan rasa saling hormat- menghormati perbedaan 

agama mulai berkurang. Mereka justru saling menggunjing 

antar umat yang berbeda agama itu. Interaksi sosial mereka 

tidak berjalan dengan baik. Terlihat perbedaan yang kentara 

ketika terjadi interaksi sosial yang melibatkan dua orang atau 

lebih dengan status agama yang berbeda. Dalam interaksi sosial 

antar umat yang berkeyakinan sama tidak terjadi perbedaan. 

Namun perbedaan tersebut terlihat ketika interaksi sosial antar 

umat yang berbeda agama. 

2) Perilaku Keagamaan  

Warga masyarakat Lingkungan Dusun Kenalan dalam 

kehidupan keagamaannya terbagi ke dalam 2 agama besar 

yaitu Islam, Kristen. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan persebaran masyarakat Lingkungan Dusun 

Kenalan berdasarkan agama yang dianut. 
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Tabel4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah Presentase 

1 Islam 696 orang 90 % 

2 Kristen 73 orang 10 % 

3 Khatolik - - 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

 Jumlah 769 100% 

Data Monografi Kelurahan 2012 

 Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat agama terbesar yang 

dianut oleh warga masyarakat Dusun Kenalan adalah agama 

Islam. Penganut agama Islam terbesar dianut oleh masyarakat 

yang berasal dari suku bangsa Jawa, sedangkan pada Kristen 

berasal dari suku Tionghoa. 

 Perayaan hari-hari besar keagamaan di  Dusun 

Kenalan sering dirayakan secara besar-besaran oleh para 

penganutnya. Dimana terjadi interaksi sosial yang baik antar 

warga penganut beda agama di sini. Sebagai contoh hari besar 

keagamaan Islan seperti hari Raya Idul Fitri sering dirayakan 

dengan acara halal-bihalal mengelilingi lingkungan Dusun 

Kenalan yang diikuti penganut agama lain, untuk hari besar 

agama Kristen seperti Natal juga dirayakan secara besar-

besaran di Gereja yang lokasinya berdekatan dengan Dusun 
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Kenalan sehingga untuk masyarakat muslim lebih dekat 

apabila berkenan menghadiri perayaan Natal tersebut.  

 Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari masyarakat  Dusun Kenalan menganut 

agama Islam, namun perlu diketahui bahwa dalam kehidupan 

keagamaan yang terjadi pada masyarakat Dusun Kenalan tidak 

hanya di dominasi oleh salah satu agama yang memiliki agama 

terbesar. Setiap individu diberikan kebebasan dalam 

melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya dan keyakinan 

yang dianutnya tanpa ada tekanan. 

 Setiap umat beragama diberikan kebebasan untuk 

melaksanakan ajaran keagamaan yang ada di agamanya. Tidak 

ada pengekangan-pengekangan terhadap salah satu agama 

yang pada akhirnya mendeskriditkan agama tersebut. 

Sentimen-sentimen keagamaan sedikit banyak dihindari oleh 

masyarakat lingkungan Dusun Kenalan sehingga dalam 

pergaulan sehari-hari tidak menonjolkan adanya perbedaan 

keyakinan diantara warga. 

 Pelaksanaan kegiatan keagamaan ataupun upacara-

upacara keagamaan sangat ditentukan oleh kesadaran dari 

individu itu sendiri. Tidak ada paksaan dari masyarakat 

terhadap individu yang mengharuskannya untuk mengikuti 

atau menjalani kegiatan ataupun upacara keagamaan, sehingga 
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dapat dilihat semua masyarakat Dusun Kenalan merayakan 

semua hari besar keagamaan tanpa memandang agama yang 

merayakan hari besar agama tersebut. Kedua pemeluk agama 

yang berbeda saling memberi selamat, saling menghadiri dan 

meramaikan perayaan hari besar keagamaan tersebut. Mereka 

saling menghormati antar sesama warga lingkungan Dusun 

Kenalan meskipun berbeda agama. 

 Kegiatan keagamaan bagi umat Islam dipusatkan di 

masjid, sedangkan bagi umat Kristen di Lingkungan Dusun 

Kenalan terpusat di beberapa gereja sesuai keanggotaan dari 

masing-masing individu yang bersangkutan. Bagi warga yang 

beragama Islam aktif pada kepengurusan masjid dan 

keikutsertaan pada pengajian-pengajian baik pengajian ibu-ibu 

maupun pengajian bapak-bapak yang rutin dilakukan satu 

minggu sekali, namun tidak semua kegiatan diadakan di 

Masjid karena ada beberapa upacara keagamaan yang 

dilaksanakan di rumah seperti pengadaan pengajian. 

 Bagi umat beragama Kristen di lingkungan Dusun 

Kenalan yang merupakan bagian dari  jemaat Gereja Kristen 

Kranggan bentuk kegiatannya adalah sembahyang, kegiatan ini 

dilaksanakan pada setiap hari Sabtu sore dan Minggu yang 

bertempat di Gereja Kristen Kranggan. Di samping itu 

sembahyang juga dilaksanakan secara rutin satu bulan sekali 
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yang dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah anggota 

jemaat di lingkungan Dusun Kenalan. Kegiatan pertemuan 

tersebut diisi dengan mendengarkan khotbah oleh Pastur dan 

menyanyikan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan serta 

pendalaman iman. 

 

2. Gambaran Umum Tentang Responden dan Informan 

a. Responden 

Responden adalah orang yang memberikan informasi dan 

merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian (Moleong, 

2000:9). 

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Lingkungan Dusun Kenalan. Dari jumlah penduduk 

Dusun Kenalan sebanyak 715 orang, yang berhasil diwawancarai 

untuk menjadi responden adalah sebanyak 8 orang. 

b. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasitentang kondisi latar penelitian (Moleong, 2000:9) 

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh 

agama dan tokoh-tokoh masyarakat Dusun Kenalan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung. Dari tokoh agama Islam yaitu 

bapak Haji Bambang, tokoh umat Non Islam Bapak Pillus dan 

Bapak Marsodikin selaku ketua RW. 
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3. Gambaran Umum Interaksi Sosial Antar umat Beragama di 

Lingkungan Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung 

 

Interaksi sosial antar umat beragama merupakan suatu keadaan 

yang menjadi kebutuhan di dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial 

antar umat beragama menjadi penentu kerukunan dan keharmonisan 

kehidupan masyarakat dimana tercipta hubungan sosial yang dinamis 

yang menyangkut hubungan perorangan maupun antar kelompok 

masyarakat. Interaksi sosial antar umat beragama di lingkungan Dusun 

Kenalan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung ini terjadi dua masa yaitu, interaksi sosial antar umat 

beragama sebelum konflik penistaan agama dan interaksi sosial antar 

umat beragama pasca konflik penistaan agama. 

a. Interaksi Sosial Antar umat Beragama Islam dan Umat 

Beragama Non Islam di Lingkungan Dusun Kenalan sebelum 

Konflik Penistaan Agama 

Interaksi sosial antar umat beragama yang berbeda agama ini 

sangat menuntut masing-masing individu untuk menghargai 

perbedaan yang ada. Toleransi antar umat beragama yang beda 

haruslah lekat ada dalam diri masing-masing individu.  Untuk 

meciptakan kehidupan harmonis dalam suatu masyarakat yang 

berbeda agama masyarakat Dusun Kenalan menjunjung tinggi nilai-

nilai toleransi dalam beragama. 
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Interaksi sosial masyarakat Dusun Kenalan dalam kehidupan 

sehari-hari terlihat begitu harmonis. Toleransi agama yang terjalin 

dalam masyarakat lingkungan Dusun Kenalan terjalin antara umat 

beragama Islam dan umat beragama Non Islam. Mereka bergaul 

tanpa melihat perbedaan kepercayaan yang masing-masing individu 

anut. Gillin dan Gillin (Soekanto, 2002 : 71-103), mengemukakan 

bahwa ada dua golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi 

sosial yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif.Proses 

asosiatif adalah proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama 

timbal balik antara orang perorangan atau kelompok satu dengan 

lainnya, dimana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan 

bersama. Proses sosial yang terlihat pada masyarakat Dusun Kenalan 

sebelum terjadinya konflik penistaan agama adalah proses asosiatif. 

Hal tersebut dituturkan oleh warga yang beragama Islam yang 

bernama Bapak Muh.Arya (50 tahun) yang mengatakan: 

“Di Lingkungan Dusun kenalan ini ya mbak, masyarakatnya 

sangat rukun. Mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya 

perbedaan agama. Mereka bergaul dan bermain ya sama-sama. 

Apalagi kalo ada tetangga yang membutuhkan bantuan, warga 

sini tidak ada yang bisa cuek melihat tetangganya kesulitan, 

mereka pasti selalu berusaha mmbantu.Apalagi kalau warga ada 

yang hajatan, mereka bersama-sama datang berkunjung ikut 

merayakan hajatan tersebut. Kegiatan minggu bersih sering kami 

laksanakan mbak, kamu bergotong royong membersihkan 

lingkungan Dusun Kenalan”(wawancara tanggal 12 Mei 2013). 

 

Dari penuturan  Bapak Muh.Arya di atas menunjukkan bahwa 

tidak ada pembedaan walaupun mereka dari latar belakang agama 

yang berbeda, mereka merasa sebagai bagian dari warga Dusun 

Kenalan sehingga berusaha berinteraksi sosial dengan baik, mereka 
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menjaga kerukunan dengan memelihara toleransi antar umat 

beragama. 

Satu hal yang menarik dari adanya interaksi sosial antar umat 

beragama di Dusun Kenalan adalah ketika warga Islam mengadakan 

halah-bihalal pada saat Hari Raya Idul Fitri dengan mengelilingi 

lingkungan Dusun Kenalan sambil berjabat tangan disitu terlihat 

warga yang beragama Non Muslim pun ikut berkeliling sambil 

berjabat tangan dengan warga yang beragama Islam sambil 

mengucapakan Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan 

Bathin. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemandangan di Gereja 

atau di rumah warga Non Muslim yang merayakan Hari Besar 

mereka. Warga Muslim tidak canggung untuk mendatangi Gereja 

atau rumah warga Non Muslim yang bersama keluarga besarnya 

sedang merayakan Hari Besar Keagamaan mereka.  

Hal tersebut dituturkan  oleh Pendeta Dominggus yang 

mengemukakan: 

 

“Dalam kehidupan masyarakat lingkungan Dusun Kenalan ini 

sangat harmonis mbak dan saya sangat merasakan hal itu. 

Masyarakat lingkungan Dusun Kenalan saagat menjunjung 

tinggi nilai toleransi agamanya. Apalagi saya ingat ya mbak kalo 

saya dan jemaat saya merayakan Natal warga Islam pasti ada 

yang datang entah itu langsung datang di Gereja atau datang 

kerumah saya yang sekedar hanya mengucapakan selamat Natal 

kepada saya. Saya sangat senang mbak dengan kehidupan 

masyarakat di sini. Saya sudah lebih dari 20 tahun tinggal disini 

rasanya kerasan dengan lingkungan disini.Nyaman, tenang, 

damai mbak rasanya”(wawancara tanggal 12 Mei 2013). 

 

Hal demikian juga dituturkan oleh Bapak Marsodikin( 53 tahun)  

yang mengatakan: 
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“Di lingkungan Dusun kenalan ini saya benar-benar merasakan 

kerukunan antar umat yang berbeda agama. Warga benar-benar 

tidak melihat adanaya perbedaan keyakinan yang dianut. Pada 

saat Hari Raya Idul Fitri hari pertama disini sangat ramai mbak, 

Semua warga di lingkungan Dusun Kenalan besama-sama 

mengelilingi lingkungan Dusun ini dari satu rumah ke rumah 

warga lain untuk sekedar berjabat tangan dan mengucapakan 

“Maaf Lahir bathin”. Tidak sedikit warga Non Muslim yang ikut 

meramikan acara Hari Raya itu. Warga Non Muslim terlihat 

senang bisa mengikuti acara kami warga Muslim. Semuanya 

bertemu, berkumpul saling berjabat tangan saling 

memaafkan”(wawancara 15 Mei 2013). 

 

Dari penuturan Pendeta Dominggus dan Bapak Marsodikin 

menunjukkan bahwa tidak adanya pembedaan agama diantara warga. 

Masing-masing warga tidak mementingkan identitas agama dari 

seorang warga. Setiap individu memandang sama walaupun terdapat 

keyakinan yang berbeda. Interaksi sosial antar umat yang berbeda 

agama ini terlihat begitu harmonis. Mereka tidak hanya mengetahui 

adanaya toleransi beragama, namun secara langsung mereka 

mempraktekkan dalam kehidupan sosialnya. Toleransi beragama 

yang tinggi tersebut yang membawa interaksi sosial yang harmonis 

dan dinamis dalam kehidupan masyarakat Dusun Kenalan. 

Toleransi agama yang ditunjukkan antar umat beragama yang 

berbeda di  Dusun Kenalan adalah ketika salah satu kelompok agama 

sedang melaksanakan kegiatan ibadah keagamannya maka warga 

lain yang berbeda agama tidak saling menganggu, misal ketika Umat 

Muslim sedang mengadakan pengajian di salah satu rumah warga 

maka warga yang beragama lain sebisa mungkin tenang berada di 

dalam rumah masing-masing. 
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Sebaliknya ketika umat non muslim mengadakan pertemuan 

rutin di rumah warga yang mendapat giliran dimana biasanya 

terdapat acara pendalaman iman dan menyanyikan lagu-lagu pujian 

terhadap Tuhan, maka warga yang beragama Islam berusaha 

menjaga ketenangan dan ketertiban dengan cara tidak membunyikan 

radio atau televisi dengan volume keras.  

Selain itu untuk mencapai interaksi sosial antar umat beragama 

yang harmonis dan dinamis, toleransi agama juga diajarakan para 

orang tua pada anak sejak dini dengan menyuruh anak-anak mereka 

untuk tidak bermain di luar rumah pada saat warga yang beragama 

non muslim melaksanakan acara keagamaaan karena akan 

menimbulkan suara gaduh dari suara ramai anak-anak yang dapat 

mengganggu khusuknya kegiatan keagamaan yang dilakukan warga 

non muslim, seperti yang diungkapkan warga Islam yang bernama 

Ibu Trisnawati (43tahun), yang menuturkan: 

“Anak saya seringkali saya peringatkan mbak, apabila ada suatu 

sembahyangan istilah umat Kristen untuk menjauhi tempat itu 

dan saya suruh untuk pindah tempat bermain, karena tau sendiri 

mbak anak-anak kalau bermain sering teriak-teriak kegirangan 

saya takut membuat gaduh dan merusak konsentrasi umat yang 

melaksanakan sembahyang tersebut. Anak-anak juga mulai 

mengerti dan patuh dengan perintah saya. Meraka berlari pindah 

menjauhi tempat sembahyang umat Non Muslim tersebut dan 

mencari tempat lain. Saya bersyukur karena anak-anak di sini 

tidak susah untuk di kasih tahu” (wawancara tanggal 15 Mei 

2013). 

 

Hal demikian juga diungkapkan warga Non Muslim yang 

bernama ibu Ratna (40 tahun )yang mengungkapkan: 
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“Ketika di rumah saya selalu mengingatkan kepada anak-anak 

mbak khususnya ketika ada sholat jumat di Masjid sebelah kanan 

rumah saya ini, saya selalu memperingatkan agar anak-anak tidak 

membunyikan musik yang di stel melalui DVD dengan kencang. 

Apabila anak saya meminta ijin untuk bermain pada waktu yang 

bersamaan untuk umat Islam melaksanakan ibadah Sholat Jumat 

saya tidak memberi ijin dan menyuruh anak saya untuk bermain PS 

apa istirahat di rumah dulu sampai waktu sholat Jumat selesai” 

(wawancara 15 Mei 2013). 

 

Dari penuturan Ibu Trisnawati dan Ibu Ratna menunjukkan bahwa 

ada kebebasan bagi masing-masing warga untuk melakukan aktivitas 

keagamaan, tidak ada perasaan saling mengganggu dan terganggu 

apabila warga dari agama lain melakukan aktivitas keagamaan 

sekalipun kegiatan itu diadakan di Dusun Kenalan, karena adanya 

sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi antar umat 

beragama Islam dan umat beragama Non Islam. 

b. Interaksi Sosial Antar umat Beragama Pasca Konflik Penistaan 

Agama Di Dusun Kenalan Kecamatan Temanggung 

 

Interaksi sosial antar umat beragama di Lingkungan Dusun 

Kenalan sejak 2010 mulai terlihat adanya sedikit perbedaan dari 

sebelumnya. Kejadian tersebut tidak pernah di minta oleh warga 

Dusun Kenalan. Mereka sudah sangat nyaman dan kerasan tinggal di 

situ, dengan tetangga yang sangat baik dan peduli terhadap sesama. 

Berawal ketika ditemukannya selembaran yang di dalamya berisi 

hujatan dan menistakan agama Islam , Kristen dan Khatolik. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari Gillin dan Gillin (Soekanto, 

2002 : 71-103), mengemukakan.Conflict adalah proses sosial dimana 

individu ataupun kelompok menyadari perbedaan-perbedaan, 
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misalnya dalam ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-

pola perilaku, prinsip, politik, ideologi, maupun kepentingan dengan 

pihak lain. Konflik mengenai penistaan agama tersebut mulai 

dirasakaan warga Lingkungan Dusun Kenalan. 

Seperti yang dituturkan warga Islam Bapak Hj.bambang 

(45tahun)  yang menuturkan: 

“Saya kalau ingat kejadian itu rasanya ingin sekali menghajar 

orang yang bernama Antonius itu mbak.Gini mbak saya 

ceritakan dari awal kebetulan saya pada saat kejadian tersebut 

menjadi saksi aksi kebrutalan Antonius tersebut.Pagi sekitar 

pukul 09.00 saya sedang mencabut rumput mbak di halaman 

samping rumah. Selesai mencabut rumpu saya masuk ke 

rumah lewat pintu depan, saya menemukan selebara tersebut 

saya kira itu undangan saya baca di halaman depana kok 

isinya seperti ini batin saya, saya langsung lari ke luar rumah 

berteriak siapa yang melempar selebaran ini, di samping 

rumah saya anak-anak yang sedang PKL di toko baju. Dia 

melihat dan berkata “ itu pak ada orang bawa tas samping dan 

pakai topi yang melempar selebaran tersebut. Saya bersama 

anak tersebut mengejar Antonius dan berhasil mengkapnya, 

saya tanya Antonius menjawab sekenanya saja .Saya 

berinisiatif membawa orang tersebut ke rumah ketua RT III 

Dusun Kenalan. Saya bawa orang tersebut dan saya serahkan 

kepada pak RT, warga lain mulai berdatangan dan ingin 

menghajar orang tersebut, namun saya tahan. Hasil keputusan 

bapak RT agar antonius di serahkan kepada petugas yang 

berwajib di bawa ke Polsek Kranggan.2 hari setelah kejadian 

itu warga Islam sudah mempersiapakan ikut sidang di 

Pengadilan Negeri Temanggung dan akan mengahbisi nyawa 

Antonius, tindakan itu saya larang lagi.Suasana di 

Lingkungan Dusun Kenalan menjadi sepi tidak seperti 

biasanya. Sementara di luar wilayah Kranggan tepatnya di 

kota Temanggung terjadi pengrusakan beberapa Gereja dan 

fasilitas kepolisian seperti membakar mobil dan bebetapa 

motor milik kepolisian. Temanggung waktu itu rusuh sekali 

keadannya.Terlihat jauh berbeda pemandangan di 

Lingkungan Dusun Kenalan sangat sepi.Warga Islam masih 

tidak terima dengan umah Antonius tersebut. Keputusan 

sidang Antonius di hukum dengan hukuman penajara5 

th”(wawancara tanggal 19 Mei 2013). 
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 Interaksi sosial antar umat beragama pasca konflik penistaan 

agama di Dusun Kenalan mengalami perubahan sesuai penuturan 

warga Non Islam ibu Erna (42 tahun): 

“Sebenarnya Antonius itu bukan orang asli sini mbak, dia 

hanya bertamu dan bermalam di sini. Antonius hanya 

menginap satu malam dan membawa kerusuhan di Dusun 

saya. Saya sebagai umat Non Islam malu dengan perilaku 

tidak terpuji Antonius apalagi dia juga menjelekkan agan 

Kristen juga Khatolik. Saya merasakan adanya perbedaan 

dalam hal berinteraksi sosial pada saat kejadian itu. 

Lingkungan Dusun Kenalan cenderung sepi. Jujur saja mbak 

dampak yang saya rasakan saya takut dengan umat Islam 

yang selalu menggunakan cara kekerasana apabila agama 

mereka di lecehkan. Saya yang biasanya berangkat kerja 

sendiri karena merasa terancam saya minta anter suami mbak 

buat berangkat kerja dan minta di jemput. Sepulang kerja 

biasanya di depan rumah saya ramai anak kecil dan ibu 

rumah tangga yang asik mengobrol saat itu tidak saya dapati 

pemandangan seperti itu. Warga Islam cenderung agak 

bersifat dingin dengan umat saya. Saya sangat tidak nyaman 

mbak dengah keadaan seperti itu” (wawancara tanggal 19 

Mei 2013). 

 

Dari penuturan di atas dapat terlihat adanya kesenjangan 

dalam berinteraksi sosial. Inteksi sosial terlihat mulai tidak harmonis 

lagi. Terdapat rasa kurang simpati terhadap sesama warga 

Lingkungan Dusun Kenalan yang berbeda agama. Keadaan seperti 

ini yang menunjukkan titik sensitif masing-masing umat yang 

berbeda agama. Mereka merasa marah agama dan keyakinan mereka 

dilecehkan begitu saja.  

Mereka  mulai sadar bahwa sebenarnya perilaku mereka 

dengan umat yang berbeda agama itu tidak baik. Tali silaturahmi 

dirasa agak renggang dan untuk berinteraksi sosial dengan sesama 
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warga Kenalan dirasa tidak ada keharmonisan seperti sebelum 

kejadian itu ada. Hal tersebut sesuai penuturan warga Islam Bapak 

Dwi Agus (45 tahun), mengemukakan: 

“Ya gimana ya mbak, waktu kejadian itu saya merasakan 

sekali adanya perbedaan dalam berinteraksi sosial. Saya yang 

kebetulan dapat jatah ronda bersama bapak Warih yang 

kebetulan beragama Kristen biasanya kami selalu ronda 

dengan bercerita dan bercanda itu kiat kami biar tidak 

mengantuk dan merasa bosan. Namun sejak kejadian itu ya 

bapak Waruh tetap datang, tapi tidak seperti biasanya seperti 

ada sesuatu yang mengganjal gitu mbak. Tidak bisa tertawa 

lepas dan saya merasa komunikasi kita tidak baik. Ya gimana 

ya mbak agama saya kok di olok-olok, kalo tidak tau 

mending diem kalau saya. Agama itu ajaran baik kok 

delicehkan ya siapa yang terima. Saya tau bukan pak warih 

pelakunya, tapi rasanya kok tidak terima gitu soalnya kan pak 

Warih bukan umat saya, beliau umat yang sama dengan 

Antonius itu.Ya kalau ditanya saya sangat menyayangkan 

kok ya harus ada terjadi seperti ini. Sudah enak kaya dulu 

aja” (wawancara 19 Mei 2013).  

 

Hal demikian diungkapkan warga Non Islam Bapak  Pillus 

(53tahun): 

   

“Gini ya mbak, warga umat Islam itu terlalu 

mencampuradukan masalah ini dengan interaksi sosial di 

masyarakat ini. Padahal agama saya juga dilecehkan lho 

mbak, tapi warga Islam masih bersikap dingin dengan umat 

saya. Saya waktu pertemuan rutin juga membicarakan ini 

dengan jemaat saya, kita tetap berusaha bersikap baik saja 

misal warga Islam agak menutup diri. Saya selalu datang di 

acara RT atau RW kok. Tapi rasanya kurang adil ya mbak 

kita tidak salah kok disalah-salahin, iya mbak tidak terlihat 

namun saya bisa merasakan itu kalo warga Islam membenci 

umat saya. Saya menyesal kok sekarang kehidupan sosial di 

dusun saya malah jadi seperti ini. Sudah hidup lama bersama 

kok bisa sekarang malah saling menggunjing(wawancara 19 

Mei 2013). 

 

Terlihat jelas bahwa interaksi sosial yang tidak di dukung 

oleh toleransi beragama yang kurang tinggi dapat berdampak buruk 
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bagi kehidupan masyarakatnya. Rasa saling menghargai, saling 

menghormati dan menjunjung tinggi toleransi beragama merupakan 

kunci yang harus dilakasanakan untuk mencapai interaksi sosial 

yang harmonis dan dinamis. 

4. Faktor-faktor yang menghambat interaksi sosial antar umat 

beragama Di Dusun Kenalan Kelurahan Kranggan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung 

Faktor yang menghambat interaksi sosial antar umat beragama 

Di Dusun Kenalan, yaitu factor penghambat yang berasal dari Umat 

Islam dan faktor yang berasal dari Umat Non Islam. 

a. Faktor Internal dari Umat Muslim  

1). Faktor Penghambat dari Umat Muslim 

Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dapat mengalami 

perubahan seiring perkembangan zaman yang menuntut setiap 

individu untuk mengikutinya. Faktor yang dapat menghambat 

interaksi sosial masyarakat Dusun Kenalan yaitu kurangnya kesadaran 

toleransi antar umat beragama, adanya perbedaan pemikiran yang 

berbeda-beda.  Hal tersebut dibuktikan dari pengakuan Bapak 

Wardono (47 th): 

“Masalah konflik mengenai penistaan agama ini sudah dirasakan 

semua warga sini mbak. Kami yang dulunya selalu rukun dan 

bersama-sama dalam semua kegiatan dusun sekarang mulai 

berkurang. Wajar saja mbak tiap orang kan menganggap agama 

yang dia anut paling bernar, jadi ya setelah ada konflik ini masing-

masing orang tidak mau disalahkan. Justru menyalahkan agama 

lain. Kalo saja semua orang bisa menahan ego dan berpikiran 

bahwa semua agama mengajarkan kebaikan mungkin konflik ini 
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tidak akan berdampak buruk seperti ini”(wawancara 19 Mei 

2013). 

 

Penuturan Bapak Wardono diatas menunjukkan bahwa kurangnya 

kesadaran untuk bertoleransi sangat mempengaruhi interaksi sosial 

yang berjalan. Perbedaan pemikiran juga sangat berpengaruh karena 

masing-masing individu berpikir dan beranggapan yang berbeda 

dimana masing-masing penganut agama menganggap agama yang di 

yakininya paling baik. 

b. Faktor Internal dari Umat Non Muslim 

 

1). Faktor Penghambat yang berasal dari Umat Non Muslim 

 

Tidak jauh berbeda dari faktor yang berasal dari Umat Muslim, 

bahwa faktor yang menghambat interaksi sosial ini terlihat dari umat 

Non Muslim adalah kurangnnya sikap toleransi dari masing-masing 

penganut agama yang menyebabkan timbulnya rasa acuh tak acuh dan 

tidak adanya sikap hormat menghormati antar umat yang berbeda 

agama. Hal ini dibuktikan dengan penuturan Bapak William (48th): 

“Sekarang ini mbak setelah adanya konflik penistaan agama yang 

dimana agama saya juga dijelekkan, saya beserta keluarga merasa 

sakit hati kok umat Muslim menyalahkan umat saya, padahal kalo 

mbak baca selebaran itu agama saya juga dijelekkan. Ya saya tau 

semua pasti tidak terima, tapi wong ibaratnya sama-sama rugi 

mbok jangan saling menyalahkan gtu to. Saya sekarang lebih 

banyak di rumah mbak, yang dulunya saya aktif di organisasi 

kampung. Lha umat muslim di organisasi kok tetap aja membahas 

masalah ini, saya ya sakit hati mbak. Mulai itu saya mending di 

rumah saja. Sebenarnya misal pada sama-sama ngerti tidak bakal 

gini mbak jadinya. Tapi ya sudah nanti kan ya baik sendiri, masak 

mau hidup bersama-sama terus betah dengan situasi ini” 

(wawancara 22 Mei 2013). 
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Masyarakat Dusun Kenalan secara umum masing 

mempertahankan pemahan mereka sendiri-sendiri, mereka masih 

belum menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama yang 

dulunya mereka junjung tinggi. Masing-masing warga dengan status 

agama yang berbeda saling menyalahkan agama lain. Mereka 

menganggap agama mereka yang paling benar. Warga sama-sama 

merasa tidak terima ketika Tuhan mereka dan agama mereka 

dilecehkan. Kerukunan antar umat beragama yang harusnya mereka 

junjung tinggi, dengan adanya konflik penistaan agama tersebut warga 

tidak peduli lagi dengan umat lain. Mereka merasa tidak perlu 

menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa interaksi 

sosial antar umat beragama masyarakat Dusun Kenalan Kelurahan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung sebelum terjadinya konflik 

terjalin secara harmonis dan dinamis. Mereka saling berinteraksi sosial 

dengan baik. Tidak terlihat adanya perbedaan meskipun sebenarnya agama 

mereka jelas berbeda. Kerukunan antar umat beragama terlihat berjalan 

dengan baik. Antar warga yang beragama Islam dengan Non Islam 

berinteraksi selayaknya mereka menganut agama yang sama. Setiap ada 

waktu luang warga menyempatkan waktu  untuk bermain atau sekedar 

bertamu ke warga lainnya. Terlihat aktivitas ketika siang menjelang sore 

Dusun Kenalan terlihat ramai. Ibu-ibu saling berkumpul dan mengobrol. 
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Sedang anak-anak bermain sepeda bersama-sama. Aktivitas seperti diatas 

sudah sangat lekat dengan warga Dusun Kenalan.  Dengan adanya rasa saling 

menghormati, menghargai dan selalu menjunjung tinggi toleransi beragama 

menjadi pendukung kelancaran masyarakat Dusun Kenalan dalam 

berinteraksi sosial.  

Namun, akibat terjadinya konflik mengenai penistaan agama rasa 

toleransi beragama dalam interaksi sosial masyarakat Dusun Kenalan 

mengalami penurunan. Mereka tidak lagi menggunakan toleransi beragama 

yang baik ketika berinteraksi sosial dengan umat yang  beragama lain dalam  

kehidupan masyarakat mereka. Mereka terpengaruh dengan konflik penistaan 

agama tersebut. Hubungan kekeluargaan diantara mereka terasa renggang. 

Tidak terlihat adanya keakraban diantara mereka.  Warga memilih untuk 

berdiam diri dan mengahabiskan waktunya di rumah bersama keluarganya. 

Suasana Dusun Kenalan terasa sangat sepi. Tidak ada lagi perkumpulan ibu-

ibu yang mengobrol sambil bergurau di teras rumah. Aktivitas untuk 

berkumpul bersama sangat jarang di jumpai dalam masyarakat Dusun 

Kenalan. Mereka sama-sama merasa tidak terima ketika agama mereka 

dilecehkan seperti itu. Dari pihak agama Non Islam terlihat mereka lebih 

banyak bersikap acuh tak acuh terhadap umat Islam. Warga Non Islam 

merasa sangat marah dengan adanya tindakan main hakim sendiri yang 

dilakukan oleh warga umat Islam. Terlebih ketika ada beberapa gereja tempat 

sembahyang mereka dirusak oleh umat Islam. Warga Non Islam menganggap 

bahwa dengan bersikap seperti itu berarti dari pihak umat Islam yang 
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memulai konflik ini. Umat Islam yang memulai konflik ini. Kemarahan umat 

Non Muslim tidak berhenti di situ, mereka sangat geram ketika warga Islam 

juga merusak sekolah yang didirikan oleh yayasan umat Kristen. Umat Non 

Islam benar-benar merasa tidak dihargai. Sekolah dan Gereja tempat 

sembahyang mereka yang tidak tahu apa-apa malah menjadi korban 

pengrusakan masal warga Islam. Warga Islam benar-benar tidak menghargai 

adanya perbedaan. Maka dari itu dari pihak umat Non Islampun berpikir 

untuk tidak lagi menghargai warga Islam. Sementara dari pihak umat Islam 

sangat beranggapan bahwa tidak selayaknya Tuhan mereka dilecehkan. Umat 

Islam sangat marah dan merasa tidak terima. Mereka tidak bisa menahan 

amarah mereka. Kemarahan mereka diluapkan dengan merusak sarana dan 

prasanana yang dimiliki oleh umat Non Islam. Sasaran utama mereka adalah 

mereka Gereja. Dilanjutkan dengan merusak beberapa sekolah dan membakar 

ban bekas di tengah jalan. Bagi warga Islam siapapun yang berani 

melecehkan agama mereka tidak boleh dimaafkan lagi karena itu merupakan 

kesalahan yang sangat fatal. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. 

Interaksi sosial antara umat Islam dengan  Non Islam sangat dirasa tidak 

berjalan harmonis. Kerukunan antar umat beragama tidak terlihat sebelum 

adanya konflik ini. Masing-masing warga dengan status agama yang berbeda 

tidak peduli dengan sesama lagi. Mereka hidup tanpa mengikutsertakan 

tetangga yang berlainan agama.  Dan mereka merasa bahwa agama merekalah 

yang paling baik .Interaksi sosial antar umat beragama pasca konflik 

penistaan agama di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten 
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Temanggung mengalami adanya perubahan. Perubahan disini terlihat 

perubahan ke arah yang negatif. Gillin dan Gillin (Soekanto, 2002 : 71-103), 

mengemukakan bahwa ada dua golongan proses sosial sebagai akibat dari 

interaksi sosial yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. 

Terlihat interaksi sosial antar umat beragama di Dusun Kenalan setelah 

adanya konflik penistaan agama membawa masyarakat Dusun Kenalan ke 

dalam proses sosial disosiatif. Gillin dan Gillin (Soekanto, 2002 : 71-103) 

mengemukakan Proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan 

(oposisi) yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses 

sosial diantara mereka pada masyarakat. Bentuk-bentuk proses disosiatif  

adalah persaingan, kompetisi dan konflik.  

1. Persaingan (competition) proses sosial, dimana atau kelompok-

kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada 

bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum dengan 

cara menarik pehatian publik atau dengan mempertajam prasangka 

yang telah ada, namun tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.  

2. Controvertion adalah proses sosial yang berada antara persaingan dan 

pertentangan atau pertikaian. Kontoversi adalah proses sosial dimana 

terjadi pertentangan antara tataran konsep dan wacana, sedangkan 

pertentangan atau pertikaian telah memasuki unsur-unsur kekerasan 

dalam proses sosialnya.  

3. Conflict adalah proses sosial dimana individu ataupun kelompok 

`menyadari perbedaan-perbedaan, misalnya dalam ciri badaniah, 
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emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, prinsip, politik, 

ideologi, maupun kepentingan dengan pihak lain. Perbedaan ciri 

tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu 

pertentangan atau pertikaian dimana pertikaian itu sendiri dapat 

menghasilkan ancaman dan kekerasan fisik. 

Masyarakat Dusun Kenalan dalam berinteraksi sosial pasca konflik 

penistan agama tersebut terletak perbedaan yang sangat kentara antara 

interaksi sosial yang terjalin antar sesama umat dengan interaksi sosial yang 

terdapat pada umat yang berbeda. Terlihat seperti adanya jurang pembatas 

antara mereka yang berbeda keyakinan. Karena masing-masing umat 

mempunyai tatanan konsep yang berbeda. Pola perilaku mereka dalam 

berinteraksi sosial antar umat yang berbeda cenderung memperlihatkan sikap 

yang buruk.  

Perbedaan prinsip yang kuat tersebut kian dirasa masyarakat membawa 

dampak buruk bagi kehidupan sosial mereka. Rasa saling tidak diterima                                                                                      

vbv   agama mereka dilecehkan menyebabkan buruknya toleransi antar umat 

beragama yang dulunya terjalin hamonis. 

Dalam pandangan Mitchell (dalam Handoyo, dkk, 2007:92), konflik 

adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan karena it can originate in individual 

and group reactions to situations of scare resources; to devision of function 

within society; and to differentiation of power and resultant competition for 

limited supplies of goods, status valued roles and power as-an-end-in-itself. 

Disini jelas terlihat bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan 



 

 
 

74 

lagi. Apalagi di dalam kehidupan sosial masyarakat dimana terdapat beberapa 

orang dengan beragam pola pikir dan cara pandang yang berbeda. 

Interaksi sosial antar umat yang berbeda agama sangat sulit berjalan 

dengan baik apabila masing-masing orang bersikukuh hanya pada satu 

pandangan saja, tanpa mau melihat bahwa ditengah-tengah mereka ada agama 

yang harus dihormati.Konflik muncul sebagai akibat ketidaksesuaian paham 

pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau 

terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional. Ada dua macam 

konflik dalam organisasi (Winardi, 2007:5), yaitu: 

1) konflik-konflik substantif (substantive conflicts), meliputi 

ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan-tujuan, alokasi sumber-

sumber daya, distribusi imbalan-imbalan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan 

prosedur-prosedur, serta penugasan pekerjaan. 

2) konflik-konflik emosional (emotional conflicts), timbul karena 

perasaan-perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap 

menentang, maupun bentrokan-bentrokan kepribadian. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Bulan Mei 2013 dengan masyarakat 

Dusun Kenalan, dapat diketahui bagaimana interaksi sosial antar umat 

beragama sebelum maupun pasca adanya konflik penistaan agama. Banyak 

masyarakat yang sangat menyayangkan kehidupan sosial yang dapat 

dikatakan tidak berjalan baik. Interaksi sosial tidak berjalan harmonis lagi. 

Banyak terjadi ketimpangan sosial, dan kesenjangan sosial yang terjadi 

pasca konflik penistaan agama tersebut. Mereka saling menggungjing 
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kejelekan dari agama lain. Mereka juga mengganggap bahwa agama yang 

diyakinya yang paling baik. Ketidaksesuain pemahaman di sini yang 

membawa dampak paling buruk. Dari dalam diri masing-masing umat yang 

berbeda agama disini timbul rasa ketidaksenangan ketika agama mereka di 

lecehkan, mereka saling merasa tidak terima. Terlihat bahwa umat Non 

Muslim menentang adanya sikap main hakim sendiri yang dilakukan oleh 

umat Muslim, dimana gereja tempat mereka beribadah di rusak dan di 

hancurkan. 

Terlihat adanya perbedaan interaksi sosial antar umat beragama di Dusun 

Kenalan Keluarahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung pasca konflik penistaan agama. Warga Dusun Kenalan 

merasakan dampak buruk pasca konflik penistaan agama dalam  interaksi 

sosialnya. Mereka tidak lagi bisa berinteraksi sosial dengan baik antar umat 

yang berbeda agama.  

Tidak pernah ada titik temu yang baik dalam berinteraksi sosial dengan 

umat agama yang berbeda. Warga Dusun Kenalan mulai kembali 

mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dulunya 

terhenti akibat konflik tersebut. Mereka secara bersama-sama kembali 

mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan semua warga 

yang beragama Islam maupun Non Islam. Kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan mulai dijalankan dengan tujuan memperbaiki hubungan 

kekeluargaan yang sempat terpecah akibat adanya konflik tersebut. Sepeti 

mulai dijalankannya kembali ronda jaga malam bagi bapak-bapak, kumpulan 
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PKK bagi ibu-ibu dan kegiatan sepak bola setiap sore hari bagi remaja di 

Dusun Kenalan. Kiat-kiat tersebut dijalankan dengan baik, dengan tujuan 

kehidupan sosial masyarakat di Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten temanggung kembali pulih. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapasimpulan sebagai 

berikut. 

1. Interaksi sosial antar umat beragama di Dusun Kenalan Kelurahan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung mengalami perubahan 

pasca adanya konflik penistaan agama. Perubahan interaksi sosial di sini 

mengarah ke proses interaksi sosial yang kurang harmonis.  Konflik 

penistaan agama tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan 

kehidupan sosial masyarakat Dusun Kenalan. Terlihat beberapa 

perbedaan interaksi sosial yang terjadi antar masyarakat Dusun Kenalan 

dengan status agama yang berbeda.Terlihat dari sikap toleransi antar 

umat beragama yang mulai mengalami penurunan. Konflik penistaan 

agama dirasa masyarakat membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial 

mereka. 

2. Faktor-faktor yang menghambat interaksi sosial antar umat  beragama 

tidak lain berasal dari dalam masyarakat sendiri. Masing-masing umat 

beragama menganggap bahwa agama mereka yang paling baik dan 

benar. Masing-masing umat beragama tetap dengan pemahamannya 
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sendiri sehingga interaksi sosial di antara mereka tidak terjalin secara 

baik dan harmonis. 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan simpulan  hasil penelitian, saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1.  Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Dusun Kenalan sebaiknya 

duduk bersama untuk membicarakan cara penyelesain konflik tersebut. 

2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Dusun Kenalan hendaknya 

menyelesaikan konflik dengan jalan mediasi yang di dampingi aparat 

kepolisian agar konflik tersebut segera berakhir dan masyarakat dapat 

berinteraksi sosial seperti semula sebelum adanya konflik penistaan agama. 
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No Nama Umur Agama 

1 Bapak Dominggus 5o tahun Kristen 

2 Bapak Dwi Agus 45 tahun Islam 

3 Bapak Hj. Bambang 45 tahun Islam 

4 Ibu Ernawati 40 tahun Kristen 

5 Ibu Ratna  Sekar 35 tahun Islam 

6 Bapak Marsodikin 47 tahun Islam 

7 Bapak Pillus 53 tahun Kristen 

8 Bapak William 48 tahun Kristen 

9 Bapak Wardono 40 tahun Islam 

10 Bapak Muh. Arya 41 tahun Islam 

11 Ibu Trisnawati 43 tahun Kristen 
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INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA INTERAKSI SOSIAL 

ANTARUMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK PENISTAAN AGAMA DI 

DUSUN KENALAN KECAMATAN KRANGGAN 

Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat 

I. Lokasi Penelitian 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

 

II. Identitas Informan 

Nama : 

Umur : 

Agama : 

 

III. Item Pertanyaan 

1. Berapakah jumlah umat Islam di Dusun Kenalan? 

2. Berapakah jumlah umat Kristen di Dusun Kenalan ini? 

3. Bagaimana interaksi sosial antarumat beragama yang terjalin antar warga 

di Dusun Kenalan ini? 

4. Bagimana tingkat kerukunan antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

5. Apakah dalam kehidupan masyarakat ada salah satu agama yang 

mendominasi kehidupan sosial di Dusun Kenalan? 

6. Sejauh mana toleransi anatarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

7. Dalam hal apa saja toleransi antarumat beragama dilakukan? 

8. Bagiamana rasa solidaritas antarumat beragama di Dusun Kenalan? 

9. Apakah ada kerjasama yang dilakukan antarumat Muslim dan Non 

Muslim di Dusun Kenalan ini? 

10. Dalam bentuk apa apa saja kerjasama tersebut? 

11. Apakah ada kegiatan sosial kemasyarakatan di Dusun ini? 

12. Apa sajakah kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut? 

13. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut? 
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14. Apakah dalam kegiatan pernah terjadi konflik? 

15. Sepeti apa konflik tersebut? 

16. Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? 

17. Bagimana pandangan anda mengenai konflik penistaan agama di Dusun 

Kenalan ini? 

18. Apakah terjadi perbedaan interaksi sosial pasca adanya konflik tersebut? 

19. Perbedaan yang seperti apa? 

20. Bagimana kehidupan sosial masyarakat Dusun Kenalan pasca konflik? 

21. Apakah dari masing-masing masyarakat ada niat baik untuk memperbaiki 

hubungan kekeluargaan? 

22. Kiat seperti apa yang anda sebagai tokoh masyarakat lakukan untuk 

memperbaiki hubungan kekeluargaan di Dusun Kenalan ini? 

23. Apakah kegiatan sosial masyarakat masih tetap berjalan? 

24. Seberapa besar pengaruh konflik tersebut terhadap jalannya kegiatan 

sosial? 

25. Upaya apa yang anda lakukan agar kegiatan sosial kemasyarakatan tetap 

berjalan seperti semula? 
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INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA INTERAKSI SOSIAL 

ANTARUMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK PENISTAAN AGAMA DI 

DUSUN KENALAN KECAMATAN KRANGGAN 

 

Pertanyaan Untuk Tokoh Agama Islam  

I. Lokasi Penelitian 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

 

II. Identitas Informan 

Nama : 

Umur : 

Agama : 

 

III. Item Pertanyaan  

 

1. Bagimana interaksi sosial antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

2. Antar sesama muslim bagaimana interaksi yang terjalin? 

3. Apakah ada kegiatan yang rutin dilakukan umat sesama muslim untuk 

mempererat tali persaudaraan? 

4. Kegiatan seperti apa? 

5. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan pernah ada konflik? 
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6. Konflik yang seperti apa? 

7. Bagiamana cara penyelesaian terbaiknya? 

8. Bagaimana interaksi sosial antarumat Muslin dengan Non Muslim? 

9. Bagimana menurut pandangan anda selaku tokoh agama Islam 

menanggapi konflik penistaan tersebut? 

10. Sebaiknya diselesaikan dengan cara apa untuk mempersurut konflik 

tersebut? 

11. Apakah konflik tersebut berpengaruh dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan antarumat sesama muslim? 

12. Apakah kegiatan sosial tetap berjalan dengan bagiamana semestinya? 

13. Bagaimana kiat anda untuk mengajak umat sesama muslim untuk 

mempererat kekeluargaan antar sesama muslim? 

14. Menurut anda bagaiamana sifat dari Umat Non Muslim? 

15. Bagaimana interaksi sosial antarumat Muslim dan Non Muslim Pasca 

Konflik Penistaan agama di Dusun Kenalan? 

16. Apakah ada perbedaan interaksi sosial antarumat Muslim dengan Non 

Muslim? 

17. Seberapa besar pengaruh konflik dalam kehidupan masyarakat Dusun 

Kenalan? 

18. Bagaimana kiat anda untuk meningkatkan sikap kerukunan antarumat 

beragama? 

19. Penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

konflik tersebut? 
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 INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA INTERAKSI SOSIAL 

ANTARUMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK PENISTAAN AGAMA DI 

DUSUN KENALAN KECAMATAN KRANGGAN 

 

 Pertanyaan Untuk  Tokoh Agama Kristen  

I. Lokasi Penelitian 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

II. Identitas Informan 

Nama : 

Umur : 

Agama :  

III. Item Pertanyaan 
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1. Bagimana interaksi sosial antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

2. Antar sesama umat Non Muslim bagaimana interaksi yang terjalin? 

3. Apakah ada kegiatan yang rutin dilakukan umat sesama Non muslim untuk 

mempererat tali persaudaraan? 

4. Kegiatan seperti apa? 

5. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan pernah ada konflik? 

6. Konflik yang seperti apa? 

7. Bagiamana cara penyelesaian terbaiknya? 

8. Bagaimana interaksi sosial antarumat Muslim dengan Non Muslim? 

9. Bagimana menurut pandangan anda selaku tokoh agama Kristen 

menanggapi konflik penistaan tersebut? 

10. Sebaiknya diselesaikan dengan cara apa untuk mempersurut konflik 

tersebut? 

11. Apakah konflik tersebut berpengaruh dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan antarumat sesama Non muslim? 

12. Apakah kegiatan sosial tetap berjalan dengan bagiamana semestinya? 

13. Bagaimana kiat anda untuk mengajak umat sesama Non muslim untuk 

mempererat kekeluargaan antar sesama Non muslim? 

14. Menurut anda bagaiamana sifat dari Umat Muslim? 

15. Bagaimana interaksi sosial antarumat Muslim dan Non Muslim Pasca 

Konflik Penistaan agama di Dusun Kenalan? 

16. Apakah ada perbedaan interaksi sosial antarumat Muslim dengan Non 

Muslim? 

17. Seberapa besar pengaruh konflik dalam kehidupan masyarakat Dusun 

Kenalan? 

18. Bagaimana kiat anda untuk meningkatkan sikap kerukunan antarumat 

beragama? 

19. Apakah kegiatan bersama masih berjalan dengan baik? 

20. Apakah ada perbedaan interaksi ketika dalam melaksanakan kegiatan? 
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21. Penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

konflik tersebut 
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INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA INTERAKSI SOSIAL 

ANTARUMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK PENISTAAN AGAMA DI 

DUSUN KENALAN KECAMATAN KRANGGAN 

Pertanyaan Untuk Warga Muslim 

I. Lokasi Penelitian 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

 

II. Identitas Informan 

Nama : 

Umur : 

Agama : 

 

III. Item Pertanyaan 

 

1. Bagimana interaksi sosial antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

2. Apakah interaksi sosial berjalan dengan baik? 

3. Bagiamana interaksi sosial antar sesama umat muslim? 

4. Bagiamana wujud solidariatas dilakuakan? 

5. Sejauh mana toleransi antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

6. Bagiaman sifat umat Non Muslim menurut anda? 

7. Sejauh mana anda berhubungan dengan umat Non Muslim? 

8. Apakah anda sering bergaul dengan umat Non Muslim? 

9. Apakah anda tidak pernah merasa gengsi ketika bergaul dengan umat Non 

Muslim? 

10. Seberapa dekat anda dengan tetangga yang beragama Kristen? 

11. Apa yang anda akrab dengan umat Non Muslim? 

12. Apakah anda merasa bersaudara dengan umat Non Muslim? 

13. Dalam hal apa anda merasa sebagai saudara umat Non Muslim? 

14. Apakah ada kegiatan khusus bagi umat Muslim yang rutin dilaksanakan? 
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15. Kegiatan seperti apa? 

16. Apakah dalam kegiatan tersebut pernah terjadi konflik? 

17. Konflik seperti apa? 

18. Bagaimana cara penyelesaiannya? 

19. Bagiaman menurut pandangan anda sebagai umat Muslim dalam 

menanggapi konflik penistaan agama tersebut? 

20. Apakah konflik tersebut berpengaruh dalam interaksi sosial antar sesama 

umat Muslim? 

21. Apakah kegiatan rutin keagamaan masih berjalan dengan baik pasca 

konflik? 

22. Bagiamana kiat dari umat Muslim untuk mnumbuhkan kerukunan antar 

sesama umat Muslim? 

23. Bagimana interaksi sosial antarumat Muslin dengn Non Muslim Pasca 

Konflik? 

24. Apakah terlihat adanya perbedaan? 

25. Perbedaan yang seperti apakah itu? 

26. Apakah antarumat Muslim dan Non Muslim mempunyai  kegiatan sosial 

kemasyarakatan? 

27. Kegiatan yang seperti apa? 

28. Apakah pernah terjadi konflik waktu pelaksaan kegiatan? 

29. Bagaimana cara penyelesaiannya? 

30. Seberapa besar pengaruh konflik bagi  kehidupan sosial antarumat 

beragama di Dusun Kenalan? 

31. Pasca konflik apakah kegiatan bersama antarumat Muslim dan Non 

Muslim masih berjalan? 

32. Apakah ada perbedaan interaksi ketika kegiatan dilaksanakan? 

33. Apa pengaruh konflik bagi pelaksaan kegiatan tersebut? 

34. Bagiamana sarana anda bagi masayarakat agar interaksi sosial berjalan 

kembali baik? 

35. Apakah kiat yang dapat anda sampaikan supaya warga sadar dan bisa 

berinteraksi dengan baik? 
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INSTRUMEN PENELITIAN WAWANCARA INTERAKSI SOSIAL 

ANTARUMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK PENISTAAN AGAMA DI 

DUSUN KENALAN KECAMATAN KRANGGAN 

Pertanyaan Untuk  Warga Non Muslim 

I. Lokasi Penelitian 

Dusun Kenalan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung 

 

II. Identitas Informan 

Nama : 

Umur : 

Agama : 

 

III. Item pertanyaan  

 

1. Bagimana interaksi sosial antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

2. Apakah interaksi sosial berjalan dengan baik? 

3. Bagiamana interaksi sosial antar sesama umat Non muslim? 

4. Bagiamana wujud solidariatas dilakukan? 

5. Sejauh mana toleransi antarumat beragama di Dusun Kenalan ini? 

6. Bagiaman sifat umat Muslim menurut anda? 

7. Sejauh mana anda berhubungan dengan umat Muslim? 
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8. Apakah anda sering bergaul dengan umat Muslim? 

9. Apakah anda tidak pernah merasa gengsi ketika bergaul dengan umat 

Muslim? 

10. Seberapa dekat anda dengan tetangga yang beragama Islam? 

11. Apa yang anda akrab dengan umat Muslim? 

12. Apakah anda merasa bersaudara dengan umat Muslim? 

13. Dalam hal apa anda merasa sebagai saudara umat Muslim? 

14. Apakah ada kegiatan khusus bagi umat Non Muslim yang rutin 

dilaksanakan? 

15. Kegiatan seperti apa? 

16. Apakah dalam kegiatan tersebut pernah terjadi konflik? 

17. Konflik seperti apa? 

18. Bagaimana cara penyelesaiannya? 

19. Bagiaman menurut pandangan anda sebagai umat Non Muslim dalam 

menanggapi konflik penistaan agama tersebut? 

20. Apakah konflik tersebut berpengaruh dalam interaksi sosial antar sesama 

umat NonMuslim? 

21. Apakah kegiatan rutin keagamaan masih berjalan dengan baik pasca 

konflik? 

22. Bagiamana kiat dari umat Non Muslim untuk mnumbuhkan kerukunan 

antar sesama umat Muslim? 

23. Bagimana interaksi sosial antarumat Muslin dengn Non Muslim Pasca 

Konflik? 

24. Apakah terlihat adanya perbedaan? 

25. Perbedaan yang seperti apakah itu? 

26. Apakah antarumat Muslim dan Non Muslim mempunyai  kegiatan sosial 

kemasyarakatan? 

27. Kegiatan yang seperti apa? 

28. Apakah pernah terjadi konflik waktu pelaksaan kegiatan? 

29. Bagaimana cara penyelesaiannya? 
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30. Seberapa besar pengaruh konflik bagi  kehidupan sosial antarumat 

beragama di Dusun Kenalan? 

31. Pasca konflik apakah kegiatan bersama antarumat Muslim dan Non 

Muslim masih berjalan? 

32. Apakah ada perbedaan interaksi ketika kegiatan dilaksanakan? 

33. Apa pengaruh konflik bagi pelaksaan kegiatan tersebut? 

34. Bagiamana sarana anda bagi masayarakat agar interaksi sosial berjalan 

kembali baik? 

35. Apakah kiat yang dapat anda sampaikan supaya warga sadar dan bisa 

berinteraksi dengan baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

94 

1. Peta Kelurahan Kranggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suasana Lingkungan Dusun Kenalan Pasca Konflik 
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3. Kegiatan Keagamaan Umat Islam 
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4. Kegiatan PKK Ibu-Ibu Sebelum Konflik 
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5. Kegiatan Dawis (Dasa Wisma) Setelah Konflik 
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6. Kegiatan Gotong Royong Sebelum Konflik 
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7. Sarana dan Prasana Umat Non Muslim yang Di Rusak Umat Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

101 

8. Sarana dan Prasarana Umum yang dirusak Warga 
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Wawancara Peneliti Dengan Informan 
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