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SARI 
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Kata Kunci: Pembinaan. Nilai. Toleransi Beragama. Pondok Pesantren 

 

Pondok Pesantren memiliki peranan yang sangat penting, yaitu selain 

sebagai tempat untuk belajar ilmu agama Islam, juga sebagai tempat membina 

mental dan akhlak. Salah satunya adalah pembinaan nilai toleransi beragama yang 

dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Soko Tunggal. Pembinaan nilai toleransi 

beragama dilaksanakan karena munculnya berbagai konflik di Indonesia yang 

bersumber dari permasalahan antar umat beragama. Untuk itu pembinaan nilai 

toleransi beragama dilaksanakan di Pondok Pesantren Soko Tunggal dengan 

tujuan untuk mendidik dan membina mental dan akhlak para santri agar menjadi 

pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki sikap toleran terhadap adanya 

perbedaan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya perbedaan agama. 

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apakah latar 

belakang Pondok Pesantren Soko Tunggal melaksanakan pembinaan nilai 

toleransi kepada para santrinya?, Nilai toleransi seperti apakah yang yang 

dibinakan oleh Pondok Pesantren Soko Tunggal kepada para santrinya? dan  

Bagaimanakah pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal? Serta Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembinaan nilai toleransi 

beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal terhadap para santrinya ?  adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui latar belakang Pondok Pesantren 

Soko Tunggal melaksanakan pembinaan nilai toleransi kepada para santrinya, 

Untuk mengetahui nilai toleransi seperti apakah yang yang dibinakan oleh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal kepada para santrinya, Untuk mengetahui bagaimanakah 

pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal dan Untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pondok Pesantren Soko Tunggal 

didalam melaksanakan pembinaan nilai toleransi terhadap para santrinya. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu 

triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu latar belakang dilakukannya 

pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal adalah 

sesuai dengan latar belakang Kyai yang toleran, dan  adanya salah satu visi, misi 

dan tujuan Pondok Pesantren untuk mengajarkan nilai toleransi. Kemudian nilai 

toleransi yang diajarkan adalah toleransi dalam kehidupan beragama (antar umat 

beragama dan seagama) dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sedangkan pembinaan nilai toleransi beragama dilaksanakan melalui pembiasaan 

ix 
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santri berinteraksi dengan umat agama lain, mengajarkan keteladanan sikap 

toleran Kyai, dan melalui pembelajaran, khususnya kitab-kitab akhlak. Untuk 

faktor yang mempengaruhi pembinaan nilai toleransi di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal yaitu faktor pendukung yang meliputi: Kompetensi pengurus yang 

memadai dan motivasi belajar santri yang cukup tinggi. Sedangkan factor 

penghambatnya adalah pengurus dan santri yang juga memiliki pekerjaan lain 

sehingga tidak selalu dapat mengikuti kegiatan pondok pesantren dengan 

maksimal, serta sarana prasarana yang sebagian sudah rusak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

dilaksanakan dengan membiasakan santri berinteraksi dengan umat agama lain, 

meneladani sikap toleran Kyai dan melalui pembelajaran kitab-kitab akhlak. Saran 

bagi Pondok Pesantren Soko Tunggal yaitu sebaiknya lebih tegas terhadap santri 

yang malas mengikuti kegiatan Pondok Pesantren dan fasilitas yang sudah rusak 

segera dilakukan perbaikan agar kegiatan pembelajaran dapat maksimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas 

penduduk yang  cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, 

budaya dan agama. Untuk itu, diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, 

etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang 

mengarah pada tindak  kekerasan. 

Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi 

beragama masih sangat minim. Hal  ini didukung dengan hadirnya fakta 

munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau 

kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat 

mengkhawatirkan bagi intregritas bangsa Indonesia sendiri. 

Kekerasan atas nama agama, selalu menjadi masalah utama dalam 

hubungan antar agama. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa 

ketegangan demi ketegangan terus menerus berlangsung. Mulai dari faktor 

teologis, sosiologis, politis hingga perebutan aset ekonomi. Laporan The 

Wahid Institute menunujukan bahwa pada tahun 2008, ada sekitar 234 kasus 

pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

(http://www.wahidinstitute.org) 

Jika dipetakan secara geografis, Jawa Barat, DKI Jakarta serta Sulawesi 

Selatan menjadi tiga daerah dengan persebaran konflik yang cukup tinggi. 

Sementara Jawa Tengah boleh dikatakan masih berada di titik aman. Meski 

begitu, bukan berarti bahwa masa depan kebebasan beragama di Jawa Tengah 

ini akan tetap terjaga baik. 

Di Kota Semarang, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, potensi hadirnya 

pelanggaran atas kebebasan beragama itu tetaplah ada. Salah satunya adalah 
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kasus penutupan Gereja. Pada 31 Juli 2005 Peristiwa pembongkaran Tempat 

Pembinaan Iman Gereja Isa Almasih (GIA) di Karangroto Kecamatan Genuk 

Semarang oleh Camat setempat. ( http://www.wahidinstitute.org) 

Di Bulan Maret 2008 juga terjadi pembatasan kegiatan keagamaan yang 

ditandai dengan penolakan pembangunan rumah ibadah. Masyarakat 

Perumahan Kandri Asri Semarang, menolak rencana penaikan status rumah 

ibadah sementara menjadi Gereja Isa Almasih (GIA). Teror juga sempat 

“menyapa” Gereja Mormon di Jl Ahmad Yani Semarang pada tahun 1997. 

(http://www.wahidinstitute.org) 

Kasus yang sama juga pernah menimpa Jemaat Gereja Metodis 

Indonesia (GMI), Dusun Krangkeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang. Dalam surat bernomor 642.I/383 disebutkan antara lain adalah 

penolakan pengurus rencana pembangunan GMI. Salah satu alasannya adalah 

Dusun Krangkeng sendiri sudah ada dua Gereja yakni GKJTU dan Gereja Isa 

Almasih (GIA). Poin berikutnya yang dirasakan sangat membuat GMI 

terpojok adalah pernyataan Forum Umat Islam (FUI) Dusun Krangkeng. Di 

situ disebutkan kalau FUI sebenarnya tidak membenci agama yang lain, tetapi 

sejak Metodis datang membuat masyarakat tidak nyaman, ada konflik dan 

sebagian umat Islam pecah, serta menolak bentuk bangunan yang 

menggunakan nama GMI di Dusun Krangkeng Desa Batur. ( 

http://www.wahidinstitute.org) 

Selain soal penutupan Gereja, potensi pembatasan kegiatan keagamaan 

juga menggejala pada kelompok minoritas seperti halnya Ahmadiyyah. Di 

berbagai wilayah di Indonesia mengalami berbagai penolakan dari 

masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran  mereka. Salah satu 

contohnya: penyerangan terhadap salah satu rumah warga yang dianggap 

menjadi basis jemaat Ahmadiyyah sehingga menyebabkan korban jiwa 

beberapa waktu yang lalu. 

Selain contoh di atas bentuk penolakan terhadap jemaat Ahmadiyyah 

juga  sudah terjadi sejak  tahun 2008, tepatnya pada 16 Juni 2008 mereka 

yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) menuntut Pembubaran 

Jemaat Ahmadiyyah. Mereka mengekspresikan tuntutan dengan teatrikal 

menggambarkan penolakan eksistensi Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad 

di Tanah Air. Namun demonstran tak bisa mendekati Masjid Ahmadiyah di 

Jalan Erlangga Raya karena dihadang polisi. (http://www.wahidinstitute.org). 
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Untuk mencegah dan mengatasi munculnya masalah-masalah antar 

umat beragama yang mengarah pada tindak kekerasan seperti contoh-contoh 

di atas, maka diperlukan kesadaran dari masing-masing umat beragama untuk 

menjunjung tinggi nilai toleransi melalui sikap saling menghormati antar 

umat beragama yang lainnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kebencian 

dan permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda. 

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dan plural 

jenis penduduknya, maka sudah menjadi suatu kenyataan bahwa interaksi 

dengan orang lain merupakan kebutuhan yang mendesak. Ada beragam suku 

dan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan toleransi sebagai 

landasan untuk berinteraksi, maka memungkinkan terjalinnya kesatuan dan 

kerukunan antar warga di dalamnya. 

Sedangkan pengertian dari toleransi itu sendiri adalah sikap 

menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda 

atau bertentangan dengan pendirian sendiri. (Hendar Riyadi, 2007:180). 

Umat islam sebagai jemaat  terbesar di Indonesia kini menjadi sorotan 

utama kaitannya dengan toleransi kepada umat atau jemaat yang lain. Hal ini 

dikarenakan penolakan sebagian umat Islam terhadap jemaat Ahmadiyyah. 

Bersama itu turut dipertanyakan pula eksistensi pondok pesantren dalam 

pembinaan nilai toleransi antar umat beragama kepada para santrinya. 

Pondok pesantren sejatinya merupakan bapak dari pendidikan islam di 

indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini 

bisa dilihat dari perjalanan historisnya bahwa sesungguhnya pesantren 

dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah islamiah yakni menyebarkan dan 
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mengembangkan ajaran islam sekaligus mencetak kader-kader ulama‟ dan 

da‟i ( Hasbullah, 1996:40). 

Pondok pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat 

belajar para santri, sedang pondok berarti rumah atau tempat tinggal 

sederhana yang terbuat dari bambu, dan kata funduk itu berasal dari bahasa 

arab yang artinya hotel atau asrama (Hasbullah, 2001: 138). Menurut Arifin 

(1993) menjelaskan bahwa: pondok pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan 

sistem asrama (kampus) dimana santri-santri menerima pendidikan agama 

melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah 

kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang karena dengan ciri 

khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. 

Pondok Pesantren Soko Tunggal merupakan salah satu profil pondok 

pesantren yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Hal ini 

tercermin dalam kehidupan religius Pondok Pesantren Soko Tunggal yang 

selalu menanamkan nilai-nilai toleransi kepada para santrinya. Hal ini 

diharapkan dapat menumbuhkan dan membina nilai toleransi para santrinya, 

sebelum mereka hidup berbaur dengan masyarakat kelak ketika sudah lulus 

pendidikan dipondok pesantren. Sehingga mereka diharapkan dapat menjadi 

pribadi yang penuh rasa toleransi terhadap keberagaman khususnya 

keberagaman agama. Sehingga diharapkan dapat terciptanya kehidupan yang 

harmonis antar umat beragama. 

Pondok Pesantren Soko Tunggal dibangun dengan misi menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antarumat beragama. 

Bertempat di Pondok Pesantren Soko Tunggal Jl Sendangguwo Raya, 

pemancangan Prasasti Deklarasi Soko Tunggal ditandatangani Presiden RI 

ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tokoh-tokoh agama yang turut 

menandatangani prasasti berasal dari agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, 

Katolik, dan Khonghucu. (http://www.suaramerdeka.com). 

Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal juga memiliki keunikan 

tersendiri jika dibandingkan dengan Pondok Pesantren pada umumnya yang 

terdapat di Indonesia, yaitu pondok pesantren ini sering mengadakan kegiatan 



5 

 

bersama umat agama lain di Pondok Pesantren Soko Tunggal. Salah satu 

kegiatan bersama dengan agama lain yaitu pengajian rutin ahad pon. 

berdasarkan pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dipondok pesantren Soko Tunggal dalam rangka menyusun skripsi 

dengan judul: ”Pembinaan Nilai Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren 

Annuriyyah Soko Tunggal Kelurahan Sendangguwo Tembalang Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan suatu hal yang timbul karena tantangan,  

kesangsian kebingungan kita terhadap suatu fenomena. Berdasarkan uraian 

diatas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah latar belakang Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal 

melaksanakan pembinaan nilai toleransi kepada para santrinya? 

2. Nilai toleransi seperti apakah yang yang dibinakan oleh Pondok Pesantren 

Annuriyyah Soko Tunggal kepada para santrinya? 

3. Bagaimanakah pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren 

Annuriyyah Soko Tunggal? 

4. Faktor apa sajakah yang mendukung pembinaan nilai toleransi beragama 

di Pondok Pesantren Soko Tunggal terhadap para santrinya ? 

5. Faktor apa sajakah yang menghambat pembinaan nilai toleransi beragama 

di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal terhadap para santrinya ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ”Pembinaan 

Nilai Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal 

Kelurahan Sendangguwo Tembalang Semarang” ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui latar belakang Pondok Pesantren Soko Tunggal 

melaksanakan upaya pembinaan nilai toleransi kepada para santrinya. 

2. Untuk mengetahui nilai toleransi seperti apakah yang yang dibinakan oleh 

Pondok Pesantren Soko Tunggal kepada para santrinya. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembinaan nilai toleransi beragama di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

4. Faktor apa sajakah yang mendukung pembinaan nilai toleransi beragama 

di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal terhadap para santrinya ? 

5. Faktor apa sajakah yang menghambat pembinaan nilai toleransi beragama 

di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal terhadap para santrinya ? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dengan judul ”Pembinaan Nilai Toleransi Beragama 

Di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal Kelurahan Sendangguwo 

Tembalang Semarang” ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis 

baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain, yaitu: 

a. Bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan peneliti tentang hakekat toleransi dan 

pembinaan nilai toleransi dalam kehidupan pondok pesantren. 
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b. Bagi pihak Lain 

1) Menambah referensi tentang penumbuhan dan pembinaan nilai 

toleransi di Pondok Pesantren di jurusan Hukum dan 

Kewaganegaraan. 

2) Menambah wawasan pembaca tentang penumbuhan dan pembinaan 

nilai toleransi di Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren 

Soko Tunggal. 

3) Dapat menambah khasanah keilmuan tentang nilai toleransi 

beragama. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis 

baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain, yaitu: 

a. Bagi peneliti 

1) Dapat menambah pengalaman peneliti melalui proses penelitian di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

b. Bagi pihak lain 

1) Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi Pondok Pesantren 

lain untuk menumbuhkan dan membina nilai toleransi kapada para 

santrinya. 

2) Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan tolak ukur 

bagi Pondok Pesantren Soko Tunggal untuk lebih meningkatkan 

upaya penumbuhan dan pembinaan nilai toleransi dalm proses 

pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren. 



8 

 

3) Dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi lembaga pendidikan 

lain untuk memupuk nilai toleransi dalam proses pendidikan dan 

pengajarannya. 

E. Penegasan Istilah      

1. Pembinaan  

Pembinaan yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan 

sesuatu yang telah ada serta berusaha untuk meningkatkan menjadi lebih 

baik. 

2. Nilai 

Nilai adalah : Patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif . 

3. Toleransi  

Toleransi yaitu: sikap menenggang (menghargai,membiarkan, 

membolehkan) pendirian (pendapat,pandangan,kepercayaan, kebiasaan, 

kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan 

pendirian atau pedoman hidup seseorang. 

4. Pondok Pesantren  

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional islam untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan 

menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup dalam 

bermasyarakat sehari-hari. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan 

skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui topik penelitian, alasan dan 

pentingnya penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Landasan teori adalah teori yang digunakan 

untuk membangun kerangka kerja penelitian. Bab ini berisi teori-teori tentang 

penelitian terdahulu yang relevan.  

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang 

berkaitan dengan desain penelitian dan alasannya, meliputi metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.  

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran yang bermanfaat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kehidupan Masyarakat Pluralistik di Indonesia 

1. Pengertian Pluralistik 

Pluralistik biasa diterjemahkan sebagai kemajemukan, baik 

kemajemukan masyarakat, budaya, maupun agama. Kemajemukan didalam 

sebuah masyarakat adalah sebuah hal yang biasa dan justru membawa 

keindahan tersendiri jika disikapi dengan bijaksana. Tapi sebaliknya 

kemajemukan di dalam masyarakat dapat membawa malapetaka jika 

kemajemukan itu disikapi secara salah. 

Kata pluralistik sendiri berasal dari kata plural yang berarti banyak 

atau berbilang atau bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih 

dari satu. Sedangkan dalam filsafat kata plural lebih identik dengan  kata 

atau paham pluralisme adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari 

banyak makhluk.(A‟la Abd:2005) 

Menurut Peter (Yamin, 2011:19), pluralisme lahir dari sebuah Rahim 

globalisasi. Dengan kata lain pluralisme mencoba membuka ruang baru bagi 

agama, yakni ruang kemanusiaan yang menekankan pada aspek pelayanan 

secara sukarela. 

Menurut Yamin (2011:16), pluralisme itu bukan sekedar keadaan 

atau fakta yang bersifat plural, banyak ataupun banyak akan tetapi 

pluralisme secara substansial terwujudkan dalam sikap untuk saling 

mengakui, menghargai, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau 

memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. 

Menurut Nurcholis Majid (Ubaedillah, 2008: 186) memberikan 

definisi tentang pluralisme, yaitu :Pluralisme merupakan pertalian sejati 

kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban Pluralisme merupakan suatu 

keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui pengawasan 

dan pengimbangan (check and balance). 
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2. Gambaran Kondisi Kehidupan Pluralistik di Indonesia 

 

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan, di Indonesia sendiri 

terdapat ribuan pulau. Kenyataan itu juga diikuti oleh kemajemukan 

masyarakatnya. Di Indonesia masyarakatnya terdiri dari berbagai suku 

(lebih dari lima ratus etnis) yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, 

bahasa, budaya, agama, keyakinan dan kepercayaan.(Susanto, 2007: 2). 

Menurut Taneko, menyatakan di dalam berbagai pustaka banyak 

ditemukan pernyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 

majemuk. Tekanan yang digunakan sebagai patokan suatu masyarakat 

dikatakan majemuk adalah bahwa didalam masyarakat tersebut harus 

terdapat beberapa kesatuan sosial yang merupakan bagian dari masyarakat 

itu sebagai suatu totalitas,  yakni memiliki pola-pola perilaku tertentu yang 

dapat dibedakan dengan pola-pola perilaku kesatuan yang lainnya didalam 

masyarakat yang bersangkutan.( http://jurnal.pdii.lipi.go.id) 

Menurut Van Den Berghe (http://jurnal.pdii.lipi.go.id), bahwa 

masyarakat majemuk memiliki sifat dasar sebagai berikut: 

a. Terjadinya segmentasi kedalam bentuk kelompok-kelompok yang 

seringkali memiliki kebudayaan atau lebih tepatnya sub kebudayaan 

yang berbeda satu sama lain. 

b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga 

yang bersifat non komplementer. 

c. Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggota masyarakat 

tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. 

d. Secara relatif seringkali terjadi konflik diantara kelompok yang satu 

dengan kelompok yang lain. 

e. Secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling 

ketergantungan didalam bidang ekonomi. 

f. Adanya suatu dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok 

kelompok yang lain. 

. Kemajemukan atau Kebhinekaan  yang terdapat pada masyarakat 

Indonesia dapat menjadi potensi, terbukti Kebhinekaan tersebut dapat 

menjadi perekat bangsa, yang mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu, 

saling toleransi, dan saling menghormati demi menjaga keutuhan bangsa. 

Selain itu keragaman di Indonesia dapat menghasilkan devisa melalui 

kunjungan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Indonesia, untuk 

menyaksikan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.(Hamonangan, 

2008: 48). 

Meskipun keragaman di Indonesia dapat menjadi potensi, namun 

tidak dapat dipungkiri jika Kebhinekaan juga dapat menjadi sumber 

ancaman bagi bangsa. Sebab dengan adanya Kebhinekaan tersebut mudah 

untuk membuat orang berbeda pendapat, tumbuhnya perasaan kedaerahan, 

suku isme, fanatisme yang berlebihan, dan lain sebagainya.yang akhirnya 

dapat menjadi sumber konflik yang membahayakan integrasi bangsa. 

.(Hamonangan, 2008: 48). 

Kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, menjadikan 
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bangsa Indonesia terletak pada posisi sebagai Negara yang rawan konflik 

jika tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan. Karena sudah muncul 

banyak contoh konflik akibat ketidakmampuan dan kurangnya kesadaran 

sebagian masyarakat untuk menerima pluralitas yang nyata-nyata terjadi 

dalam kehidupan mereka.  

Salah satu bukti bahwa kesadaran akan nilai pluralitas masyarakat 

Indonesia masih cukup rendah, adalah dengan munculnya beberapa koflik 

beragama, Seperti kebringasan dan agresivitas massa bernuansa SARA 

(agama) yang terjadi di beberapa daerah, baik dalam skala masiv di Maluku, 

Ambon maupun bersifat insidental seperti di Mataram dan Doulas 

Cipayung. 

Selain itu, contoh dari belum diterimanya pluralisme secara penuh 

oleh masyarakat adalah potensi pembatasan kegiatan keagamaan juga 

menggejala pada kelompok minoritas seperti halnya Ahmadiyyah. Di 

berbagai wilayah di Indonesia mengalami berbagai penolakan dari 

masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran  mereka. Salah satu 

contohnya: penyerangan terhadap salah satu rumah warga yang dianggap 

menjadi basis jemaat Ahmadiyyah sehingga menyebabkan korban jiwa 

beberapa waktu yang lalu. 

Dari beberapa contoh di atas, dapat diketahui bahwa kehidupan 

masyarakat yang pluralistik mutlak diperlukan adanya rasa saling toleransi. 

Toleransi itu sendiri sebaiknya tidak hanya sebatas membiarkan atau dengan 

tidak mengganggu umat beragama lain. Akan tetapi juga dengan melakukan 
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interaksi dan komunikasi antar umat beragama, karena hal itu dapat 

mewujudkan terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. 

Demi menjaga rasa persatuan dalam masyarakat Indonesia yang 

pluralistik, maka harus diusahakan Terwujudnya masyarakat yang 

menghargai kemajemukan (pluralitas), serta mewujudkannya sebagai suatu 

keniscayaan. Kemajemukan ini merupakan sunnatullah (hukum alam). 

Masyarakat yang majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang 

beraneka ragam, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, 

tidak ada superioritas antara satu suku, etnis, atau kelompok sosial dengan 

lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial dan politik.(Achmad, 2001: 11). 

3. Pentingnya Kehidupan yang Berkesatuan 

Indonesia adalah bangsa yang besar dan terdiri atas berbagai suku, 

kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan 

kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. 

Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan 

kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri. 

Kebhinekaan yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan suatu 

potensi yang sekaligus merupakan tantangan. Sebagai potensi terbukti 

Kebhinekaan tersebut dapat menjadi perekat bangsa, yang mendorong 

bangsa Indonesia untuk bersatu, saling toleransi, dan saling menghormati 

demi menjaga keutuhan bangsa. Semuanya itu membuktikan kesadaran 

bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang 

semakin meningkat. Bahkan Kebhinekaan sangat menguntungkan bangsa 

Indonesia, sebab dapat menghasilkan devisa melalui kunjungan wisatawan 

manca negara yang berkunjung ke Indonesia, untuk menyaksikan 

keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.(Hamonangan, 2008: 48). 

Meskipun keragaman di Indonesia dapat menjadi potensi, namun 

tidak dapat dipungkiri jika Kebhinekaan juga dapat menjadi sumber 

ancaman bagi bangsa. Sebab dengan adanya Kebhinekaan tersebut mudah 

untuk membuat orang berbeda pendapat, tumbuhnya perasaan kedaerahan, 

suku isme, fanatisme yang berlebihan, dan lain sebagainya.yang akhirnya 
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dapat menjadi sumber konflik yang membahayakan integrasi bangsa 

(Hamonangan, 2008: 48). 

Menurut Koetjaraningrat .(Hamonangan, 2008: 48-49), ada lima 

sumber konflik di negara berkembang, yaitu: 

a. Dua suku bangsa bersaing untuk mendapatkan mata pencaharian yang 

sama. 

b. Salah satu suku bangsa memaksakan unsur-unsur kebudayaannya 

kepada suku yang lain. 

c. Salah satu suku bangsa memaksakan konsep agamanya kepada suku 

lain yang berbeda agama. 

d. Salah satu suku bangsa berusaha mendominasi suku bangsa lain secara 

politis. 

e. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antar suku bangsa yang 

bermusuhan secara adat. 

Untuk mencegah terjadinya konflik horisontal serta demi 

mewujudkan dan mendukung pluralisme, maka sangat diperlukan adanya  

toleransi. Toleransi menjadi sangat penting didalam kehidupan pluralistik di 

Indonesia, karena dengan adanya rasa toleransi, diharapkan terjadi 

hubungan yang harmonis diantara masyarakat Indonesia yang pluralistik 

dan pada akhirnya akan terajut kehidupan yang berkesatuan. 

Kesadaran akan keharusan adanya toleransi didalam kehidupan 

pluralistik pada masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan dan 

kesatuan, sudah sangat lama disadari oleh para tokoh pendiri negara 

Indonesia. hal ini terbukti dengan adanya perumusan konsep pluralisme di 

Indonesia dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Selain itu juga ditandai 

dengan munculnya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang 

merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme dan 

sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi 

penjajah belanda. 

Berbagai permasalahan yang berakar dari ketidakmampuan 

masyarakat Indonesia dalam menyikapi kemajemukan masyarakat yang 
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dihadapi saat ini, tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses 

rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. 

Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut:  

a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai 

sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan 

tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi 

manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak 

kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang 

yang telah bertobat dari kesalahannya.  

b. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari 

Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.  

c. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan 

mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat 

terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan 

berbangsa.  

d. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang 

berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi 

pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat,serta nilai 

yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang 

menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan 

adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran 

tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan 

yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling 

memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.  

e. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, 

sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang 

kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.  

f. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan 

penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.  

g. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan 

damai.  

h. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat 

untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas 

dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk 

memantapkan persatuan bangsa.  

i. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan 

tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.  

j. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan 

antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk 

kerukunan dalam hidup bernegara.  
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k. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi 

terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.  

l. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan 

mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat 

positif dari globalisasi.( http://www.kontras.org) 

Dari uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya menjalin 

kehidupan yang berkesatuan dalam Kebhinekaan atau kemajemukan. Selain 

untuk menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, sehingga dapat 

meminimalisir potensi terjadinya konflik, yang berujung pada disintegrasi 

bangsa. Kehidupan yang berkesatuan sangat penting bagi terciptanya 

stabilitas nasional yang mantap demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa 

Indonesia dimasa depan. 

4. Instrumen Pemersatu Bangsa 

a. Pancasila 

Dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara ditetapkan 

Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Pancasila menjadi 

ideologi bangsa Indonesia.(Dipoyudo, 1984: 3) 

Selain sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga dapat disebut 

sebagai moral bangsa. Pada kenyataanya pancasila adalah suatu 

keseluruhan unsur-unsur bersama berbagai moral yang terdapat di 

Indonesia. Sebagaimana diketahui di Indonesia terdapat berbagai moral 

sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan. Setidaknya di 

Indonesia terdapat moral Islam, moral Katolik, moral Kristen Protestan, 

moral Hindu Bali, moral Kong Hu Cu, dan moral aliran-aliran 

kepercayaan.masing masing moral tersebut memiliki corak sendiri, hanya 

berlaku bagi umat bersangkutan.(Dipoyudo, 1984: 3) 

Namun di dalam moral-moral yang terdapat di Indonesia,  

terdapat pula unsur-unsur bersama. Pancasila adalah moral yang terdapat 

dalam berbagai moral yang ada di Indonesia sebagai unsur bersama. Oleh 

sebab itu pancasila dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh 

rakyat Indonesia, dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. (Dipoyudo, 
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1984: 3) 

Pancasila sebagai moral bangsa, mengandung kewajiban-

kewajiban yang dapat mempersatukan bangsa didalam setiap sila-silanya, 

yaitu: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 

a) Mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa 

b) Menghormati kemerdekaan beragama dan beribadah orang dan 

umat lain sesuai dengan agama atau kepercyaannya. 

c) Menghormati agama lain dan pemeluk agama lain. 

d) Membina kerukunan agama 

e) Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari 

sebagai bakti terhadap Tuhan. 

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

a) Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan 

bangsa, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan, 

sebagai manusia yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak serta 

kewajiban-kewajiban asasi. 

b) Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri (tepaselira). 

c) Tidak sewenang-wenang,menindas, memeras dan merampas hak-

hak sesama manusia. 

d) Menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, 

kediktatoran dan segala macam diskriminasi. 

e) Menghormati bangsa-bangsa lain dan hak-hak mereka 

f) Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional. 

3) Persatuan Indonesia 

a) Membina kesadaran dan kebanggaan Nasional Indonesia. 

b) Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi. 

c) Solider terhadap sesama warga Negara 

d) Menghormati hak-hak daerah dan klompok-kelompok yang sah 

sesuai dengan asas Bhineka Tunggal Ika. 

e) Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial 

seperti korupsi, pemerasan dan sebagainya yang dapat 

membahayakan persatuan bangsa. 

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan 

a) Menerima orang lain sebagai sesama warga Negara dengan 

persamaan hak dan kewajiban. 

b) Menghormati keyakinan dan pendapat sesama, meskipun tidak 

tidak menyetujuinya. 

c) Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan Negara, meskipun 

tidak secara langsung, bersama-sama dengan semua sesama warga 

negara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab atas 

kesejahteraan bersama. 

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

a) Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi 
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sosialnya. 

b) Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang 

lemah kedudukannya dapat ikut dala perekonomian dan 

mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga 

masing-masing. 

c) Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesejahteraan 

umum seperti menentukan harga-harga sesuai kehendak pribadi, 

menekan gaji dan upah yang tidak layak, korupsi, manipulasi pajak, 

penyelundupan, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya yang 

hanya menguntungkan sedikit orang, akan tetapi merugikan banyak 

orang. 

b. Bhineka Tunggal Ika 

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para 

pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk 

merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan 

dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika. Namun disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola 

kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima 

kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial 

divide at impera telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang 

membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. (http://www.kontras.org) 

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi 

pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan 

kekuasaan yang sentralistis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di 

antara pemimpin bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam 

menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal 

tersebut telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan 

daerah maupun konflik horizontal antar berbagai unsur masyarakat, 

pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan 

sosial, dan lain-lain. (http://www.kontras.org) 

Di Indonesia, terkandung berbagai perbedaan, seperti perbedaan 

suku, agama, ras atau golongan (SARA). Perbedaan yang demikian 

merupakan realita yang seharusnya dipahami dan didayagunakan untuk 

memajukan bangsa dan Negara. Persinggungan unsur-unsur SARA 

secara positif diharapkan justru dapat meningkatkan mutu kehidupan 

masing-masing unsur, bermanfaat bagi masing-masing pihak, baik secara 

individu maupun kelompok. Untuk itulah demi menjaga semangat 

persatuan bangsa dan Negara maka diwujudkanlah semboyan Bhineka 

Tunggal Ika.  (Sujanto, 2007: 2). 

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan pada lambang Negara 

Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan PP No. 66 tahun 1951,  

yang mengandung arti “Walaupun  berbeda-beda tetap satu. Semboyan 

tersebut menurut supomo, menggambarkan gagasan dasar, yaitu: 

http://www.kontras.org/
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menghubungkan daerah-daerah, pulau-pulau dan suku-suku bangsa 

diseluruh nusantara menjadi kesatuan raya(Sujanto, 2007: 1). 

Semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan seloka yang berasal 

dari kitab sutasoma karangan Empu Tantular yang menekankan 

pentingnya kerukunan antar umat dari agama yang berbeda… konsep 

Bhineka Tunggal Ika yang lengkapnya berbunyi Bhineka Tunggal Ika 

Tanhana Dharmma Mangrva, merupakan kondisi dan tujuan kehidupan 

yang ideal dalam kemajemukan masyarakat baik multi etnik maupun 

multi agama. Oleh karena itu keberagaman atau kemajemukan kehidupan 

masyarakat kita bersifat alamiah dan merupakan sumber kekayaan 

budaya bangsa yang sudah ada sejak nenek moyang kita. (Sujanto, 2007: 

1). 

Jika konsep Bhineka Tunggal Ika dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan konsekuen, konsep tersebut bukan hanya menjadi semboyan  

belaka, namun memiliki kontribusi yang sangat besar dalam rangka 

menjaga persatuan dan kesatuan serta stabilitas nasional. Menurut 

Sujanto (2007: 80), Kontribusi Aktualisasi Bhineka Tunggal Ika terhadap 

persatuan dan kesatuan bangsa dan stabilitas nasional adalah: 

1) Dapat membentuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap keutuhan 

geografis Indonesia 

Masyarakat akan memiliki kesadaran tinggi untuk secara aktif ikut 

serta dalam menjaga kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari 

ribuan pulau dan penduduk yang tersebar didalamnya, sebagai satu 

bangsa Indonesia yang bersatu dengan semboyan Bhineka Tunggal 

Ika. Dengan kesadaran kebhinekaan tersebut, seluruh rakyat Indonesia 

tinggal bersama sebagai masyarakat yang rukun, damai, saling 

menghormati, saling membantu, bersatu padu dengan visi nasional. 

2) Dari kesadaran Kebhinekaan penduduk membangun kekuatan untuk 

mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan bersama 

Dengan ketahanan lokal, tercipta stabilitas Poleksosbudhankam lokal 

sebagai bagia penting terciptanya stabilitas nasional. Stabilitas lokal 

yakni kondisi dimana dinamika Poleksosbudhankam  masih dalam 

taraf terkendali. Kejadian yang potensial menimbulkan gangguan dan 

hambatan masih pada koridor toleransi. Kesadaran akan kehidupan 

yang bertumpu pada Kebhinekaan yang menciptakan ketahanan lokal 

dan nasional dapat terwujud stabilitas nasional yang mantap. 

3) Dengan kebersamaan memperkokoh ideologi nasional pancasila 

Berangkat dari kemajemukan di Indonesia, maka disusunlah berbagai 

konsepsi dan upaya dinamis sebagaimana diharapkan oleh UUD 1945 

dan pancasila sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia…. Di masa 

mengisi kemerdekaan seperti saat ini,kebersamaan menjaga dan 

mengamalkan pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional yang 

menghasilkan stabilitas nasional dari kesadaran klektif secara damai, 

aman, tenteram, bersatu padu, saling menghormati dalam prinsip Ke-

bhineka Tunggal Ika-an. 
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4) Dengan kemajemukan dibangun kehidupan masyarakat yang sadar 

berpolitik secara dewasa 

Dalam kehidupan berpolitik, persaingan antar anggota partai politik 

berjalan secara sehat, dinamis dalam toleransi yang terukur, tidak 

menyebabkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, 

persatuan dan kesatuan masyarakat. Kehidupan politik dengan multi 

partai dikelola dengan prinsip demokrasi dan saling menghormati 

untuk menjaga dan menjauhkan potensi konflik antar partai yang 

mungkin terjadi. 

5) Tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, dalam 

kebersamaan sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat 

Kekuatan ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat, yang 

bertumpu pada kekuatan rakyat dengan mengembangkan usaha kecil 

menengah secara tangguh sebagai inti kekuatan ekonomi nasional, 

yang ditopang dengan kegiatan ekonomi berbasis padat modal untuk 

memperkokoh ekonomi kerakyatan, dengan demikian kehidupan 

sosial yang damai, aman, sejahtera, berkeadilan, saling menghormati 

dapat terwujud. 

6) Terwujud sistem hankam yang kokoh 

Sistem hankam dengan kekuatan rakyat semesta sebagai bagian dari 

tanggung jawab bela Negara oleh masyarakat yang didasari 

kepentingan bersama, agar dapat hidup rukun, damai, aman, yang 

menjadi unsur utama mewujudkan ketahanan nasional dan 

terwujudnya stabilitas nasional yang mantap, dengan prinsip ke-

bhineka tunggal ika-an. 

c. Sumpah Pemuda 

Semangat untuk merdeka, terbebas dari penjajahan oleh bangsa 

lain, tuntutan untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan keamanan 

adalah ruh dari menyatunya tekad dan keinginan dari seluruh tokoh 

berbagai etnis yang ada di bumi nusantara sejak awal abad dua 

puluh.(Susanto, 2007: 12) 

Semangat untuk merdeka mulai muncul sejak para pemuda 

pribumi memperoleh pendidikan di Negara barat, seperti Dr. Soetomo 

dan kawan-kawan yang membentuk gerakan Budi Utomo sebagai bukti 

kebangkitan nasional pertama. Kesadaran nasionalisme ini menembus 

batas-batas etnis, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Gerakan ini 

kemudian dilanjutkan dengan pembentukan berbagai organisasi sosial 

dan partai politik yang berasaskan nasionalisme.(Susanto, 2007: 12) 

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pribumi 

Indonesia akhirnya mengkristal, yang kemudian pada tanggal 28 Oktober 

1928, berbagai organisasi pemuda dari seluruh nusantara sepakat bertemu 

di Jakarta. Kemudian sepakat mengikrarkan Sumpah Pemuda yang 

berbunyi: 

1) Kami putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. 

2) Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. 

3) Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. (Bedjo 
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Sujanto, 2007) 

Dari ikrar Sumpah pemuda, terkandung makna yang sangat 

dalam, tentang keinginan untuk bersatu padu membangun kesatuan 

Indonesia, berangkat dari keragaman etnis, agama, budaya, bahasa, adat-

istiadat. Jika dicermati satu persatu dari kalimat-kalimat dalam sumpah 

pemuda yang diikrarkan: Bertanah air satu, tanah air Indonesia,  

berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. 

Tampak sangat jelas dan sangat kuat keinginan dari bangsa Indonesia 

untuk membangun Indonesia dengan wawasan keindonesiaan 

(nasionalisme) dari kemajemukan, yang memulai dari keragaman etnis,  

budaya, agama dan bahasa. Padahal pada saat itu, masih cukup jauh 

rentan waktunya dari saat-saat kemerdekaan. Tekad itu sudah muncul 

dengan kuat.(Sujanto, 2007: 13) 

Harus disadari bahwa Negara Indonesia dibangun diatas 

keragaman atau kemajemukan suku bangsa, budaya, bahasa, agama dan 

lainnya. Oleh karena itu sangat rawan terhadap potensi munculnya 

konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Namun jika semangat 

sumpah pemuda benar-benar dipahami, di hayati serta di aplikasikan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh masyarakat Indonesia, 

maka diharapkan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, etnis, 

agama, dan budaya dapat hidup dengan harmonis dan rukun dalam satu 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

B. Nilai 

1. Pengertian nilai 

Pada beberapa dasawarsa terakhir, terjadi kecenderungan baru 

dalam kehidupan manusia yaitu tumbuhnya kembali kesadaran nilai. 

Kecenderungan ini terjadi secara global yang dapat digambarkan sebagai 

sebuah titik balik dalam peradaban manusia. Dimana-mana orang 

berbicara tentang nilai dan dalam banyak kesempatan tema-tema tentang 
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nilai atau terkait dengan nilai sedang menjadi pokok- pokok bahasan yang 

menarik. 

Banyak definisi-definisi mengenai nilai yang disebutkan oleh oleh 

para ahli. Tentu di antara definisi-definisi nilai yang dikemukakan oleh 

para ahli itu tidak semuanya sama, ada sedikit perbedaan perbedaan 

meskipun secara garis besar memiliki makna yang hampir sama. 

Perbedaan itu terjadi karena perbedaan pandangan dari para ahli yang 

mengemukakan definisi nilai tersebut.  

Menurut Kuperman (Rohmat, 2004: 9)    mengemukakan definisi 

nilai yaitu: Patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini 

memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang 

mempengaruhi perilaku manusia. Definisi ini lebih mencerminkan 

pandangan sosiolog. Seperti sosiolog pada umumnya, Kuperman 

memandang norma merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

kehidupan sosial, sebab dengan penegakan norma justru seseorang dapat 

menjadi tenang dan terbebas dari segala tuduhan masyarakat yang 

merugikan dirinya. Oleh karena itu, salah satu bagian terpenting dalam 

proses pertimbangan nilai (value judgement) adalah perlibatan nilai-nilai 

normatif yang berlaku di masyarakat.(Rohmat, 2004 : 9). 

Nilai adalah: Keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas 

dasar pilihannya. Nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut 

keyakinan. sedangkan keyakinan itu sendiri ditempatkan sebagai wilayah 

psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, 

sikap, keinginan dan kebutuhan. Karena itu keputusan benar-salah, baik-

buruk, indah-tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari serentetan 

proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan 

perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya. (Gordon Allport dalam 

Rohmat: 2004) 

Nilai merupakan konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya 

membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, 

yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir 

tindakan.(Kluckhon dalam Rohmat:2004). Menurut Brameld definisi yang 

diberikan diatas memiliki banyak implikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai 
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budaya dalam pengertian yang lebih spesifik andaikata dikaji secara lebih 

mendalam. 

Menurut Brameld (Rohmat, 2004: 10) mengungkap enam implikasi 

penting tentang definisi nilai dari Kluckhon, yaitu : 

a. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logic dan 

rasional) proses katektik (ketertarikan atau penolakan menurut kata 

hati. 

b. Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi selalu tidak bermakna 

apabila diverbalisasi. 

c. Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan 

cara yang unik oleh individu atau kelompok. 

d. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu diyakini 

bahwa nilai pada dasarnya disamakan (equated) daripada diinginkan, ia 

didefinisikan berdasarkan keperluan sistem kepribadian dan sosio-

budaya untuk mencapai keteraturan atau menghargai orang lain dalam 

kehidupan sosial. 

e. Pilihan diantara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks ketersediaan 

tujuan antara (means) dan tujuan akhir (ends). 

f. Nilai itu ada, itu merupakan fakta alam, manusia, budaya dan pada saat 

yang sama ia adalah norma-norma yang telah disadari. 

2. Prinsip-Prinsip Relativitas Nilai 

Prinsip-prinsip relativitas nilai menurut Ambroise dalam Rohmat (2004: 

23) : 

a. Nilai itu Relatif 

b. Nilai tidak selalu disadari 

c. Nilai adalah landasan bagi perubahan 

d. Nilai ditanamkan melalui sumber yang berbeda 

3. Klasifikasi Nilai 
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Cara para ahli mengklasifikasi nilai cukup beragam tergantung 

pada sudut pandang dan disiplin ilmu yang mereka miliki. Misalnya para 

ahli ekonomi, mereka lebih melihat nilai dari sudut pandang nilai secara 

material yang berkaitan dengan jumlah nominal dari nilai tukar barang. 

Ada beberapa perbedaan para ahli dalam mengklasifikasikan nilai. 

Hal itu karena dipengaruhi oleh sudut pandang dan disiplin ilmu masing-

masing. Sebagai contoh adalah perbedaan pengklasifikasian nilai menurut 

Rohmat Mulyana dan Spranger. Berikut ini adalah Pengklasifikasian nilai 

menurut Rohmat Mulyana (2004:26-32) yaitu:  

a. Nilai Terminal dan Nilai Instrumental 

Rokeach (Rohmat, 2004: 26)membedakan nilai menjadi dua yaitu: 

1) Nilai antara (nilai instrumental) 

2) Nilai akhir (nilai terminal) 

Berikut ini adalah tabel nilai instrumental dan nilai terminal 

(Rokeach dalam Rohmat:2004): 

 

Tabel 2.1 Nilai Instrumental dan Nilai Terminal 

 

 

Nilai Instrumental Nilai Terminal 

Bercita-cita keras  Hidup nyaman  

Berwawasan luas Hidup bergairah 

Berkemampuan  Rasa berprestasi 

Ceria  Rasa kedamaian  

Bersih   Rasa keindahan 

Bersemangat  Rasa persamaan 
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Pemaaf  Keamanan keluarga 

Penolong  Kebebasan  

Jujur  Kebahagiaan  

Imajinatif  Keharmonisan diri 

Mandiri  Kasih sayang yang matang 

Cerdas  Rasa aman secara luas 

Logis  Kesenangan  

Cinta  Keselamatan  

Taat  Rasa hormat 

Sopan  Pengakuan sosial 

Tanggung jawab  Persahabatan abadi 

Pengawasan diri Kearifan  

Sumber: Rohmat Mulyana (2004:26) 

Secara kronologis kejadian nilai pada diri individu, mengikuti 

mengikuti urutan nilai seperti yang dikemukakan Rokeach. Dalam 

pengertian ini, nilai-nilai yang bersifat instrumental atau nilai perantara 

lebih sering muncul secara eksternal, pada lapisan luar sistem perilaku 

dan nilai. Sedangkan untuk nilai terminal atau nilai akhir lebih bersifat 

inherent, tersembunyi dibelakang nilai-nilai instrumental yang 

diwujudkan dalam perilaku. 
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b. Nilai Intrinsik dan Nilai Ekstrinsik 

Sesuatu dikatakan memiliki nilai intrinsik jika hal tersebut 

dinilai untuk kebaikannya sendiri, bukan untuk kebaikan hal lain. 

Sedangkan sesuatu memiliki nilai ekstrinsik apabila hal tersebut 

menjadi perantara untuk hal lain. 

Kedudukan nilai intrinsik lebih permanen dan secara hierarkis 

lebih tinggi dari nilai ekstrinsik. Oleh karena itu  Titus (Rohmat,2004: 

28) mengatakan :“intrinsic values are to be preferred to those that are 

extrinsic”. Dalam arti kata nilai intrinsik merupakan nilai yang lebih 

baik daripada nilai ekstrinsik. Sebab dalam perjalanan kehidupan 

jangka panjang manusia, nilai intrinsik yang bersumber dari nilai 

sosial,intelek, estetika, dan agama cenderung memberikan kepuasan 

yang lebih permanen daripada nilai-nilai ekstrinsik yang kerap lahir 

dalam tampilan nilai material. 

c. Nilai Personal dan Nilai Sosial 

Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara 

pribadi atas dasar dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis 

dalam diri seseorang. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat sosial lahir 

karena adanya kontak secara psikologis maupun sosial dengan dunia 

luar yang dipersepsi atau disikapi. Nilai yang kedua ini lebih dikenal 

dengan nilai-nilai moral (moral values). 

d. Nilai Subyektif dan Nilai Obyektif 

Menurut Titus (Rohmat, 2004: 31) nilai subyektif menekankan 

pada fakta bahwa nilai yang diperoleh melalui pertimbangan kebaikan 

dan keindahan memiliki beragam bentuk yang dilatarbelakangi oleh 

perbedaan pilihan individu, kelompok, atau usia. Sedangkan nilai 

obyektif mencerminkan tingkat kedekatan nilai dengan obyek yang 

disifatinya. 

Sedangkan pengklasifikasian nilai menurut Spranger (Rohmat, 

2004: 32), yaitu: 

a. Nilai Teoritik 

Nilai ini melibatkan petimbangan logis dan rasional dalam 

memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoritik 

memiliki nilai. Nilai teoritik memiliki kadar benar-salah menurut 

timbangan akal pikiran. Oleh karena itu nilai ini erat kaitannya dengan 

konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori dan generalisasi yang diperoleh 

dari sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah. 

b. Nilai Ekonomis  

Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar 

untung-rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu 

barang atau jasa. Oleh karena itu , nilai ini lebih mengutamakan 
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kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia. Secara praktis nilai ekonomi 

dapat ditemukan dalam pertimbangan nilai produksi, pemasaran, 

konsumsi barang, perincian kredit keuangan dan pertimbangan 

kemakmuran hidup secara umum. 

 

c. Nilai Estetik 

Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan 

keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari subyek yang memilikinya, 

maka akan muncul kesan indah-tidak indah. Nilai estetik lebih 

mencerminkan keragaman sedangkan nilai teoritik mencerminkan 

identitas pengalaman. Dalam arti kata, nilai estetik lebih mengandalkan 

dari hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif. 

Sedangkan nilai teoritik melibatkan pertimbangan obyektif yang 

diambil dari kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan. 

d. Nilai Sosial 

Nilai tertinggi yang terdapat pada nilai sosial adalah kasih 

sayang antar manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang 

antara kehidupan yang individualistik dengan altruistik. Sikap tidak 

berpraduga jelek kepada orang lain, sosiabilitas keramahan, dan 

perasaan simpati dan empati merupakan perilaku yang menjadi kunci 

untuk meraih nilai sosial. 

e. Nilai Politik 

Nilai tertinggi dalam nilai politik adalah kekuasaan. Oleh karena 

itu kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah 

sampai pada pengaruh yang tinggi (otoriter). Kekuatan merupakan 

faktor penting yang berpengaruh terhadap pemilikan nilai politik pada 

diri seseorang. Sebaliknya kelemahan adalah bukti dari seseorang yang 

kurang tertarik pada nilai ini. 

f. Nilai Agama 

Nilai agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran 

yang paling kuat dibandingkan nilai yang lain. Nilai ini bersumber dari 

kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Cakupan nilainya lebih 

luas. Struktur mental manusia dan kebenaran mistik-transendental 

merupakan dua sisi unggul yang dimiliki nilai agama. Oleh karena itu 

nilai tertiggi yang harus dicapai adalah kesatuan atau unity.  

 

4. Hierarki Nilai 

Selain klasifikasi nilai, para ahli juga mengurutkan nilai 

berdasarkan tingkatan keutamaan. Urutan ini membentuk suatu hierarki 

nilai. Berikut ini adalah Hierarki nilai menurut Max Scheler (Rohmat, 

2004: 38) yaitu: 

1) Nilai Kenikmatan 
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Pada tingkatan ini terdapat sederetan nilai yang menyenangkan atau 

sebaliknya yang kemudian orang merasa bahagia atau menderita. 

2) Nilai Kehidupan 

Pada tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan. 

Misalnya: Kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraan umum dan 

seterusnya. 

3) Nilai Kejiwaan  

Pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak 

tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai semacam 

ini adalah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai 

melalui filsafat. 

4) Nilai Kerohanian  

Pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci maupun tidak suci. Nilai-

nilai ini terutama lahir dari nilai Ketuhanan sebagai nilai tertinggi. 

C. Toleransi 

1. Pengertian Toleransi 

Salah satu syarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis 

adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan dan 

keberagaman masyarakat, etnis, suku dan agama. kemajemukan dan 

keberagaman ini jelas menimbulkan budaya dan aspirasi yang beragam 

pula, akan tetapi seharusnya mereka semua memiliki kedudukan yang 

sama. Tidak boleh ada superioritas baik dalam hal etnis, suku, maupun 

agama, karena hal itu dapat memicu munculnya konflik. 

Untuk mencegah munculnya konflik akibat dari adanya 

keberagaman baik budaya, etnis, suku maupun agama. Maka diperlukan 

adanya sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan 

saling menghormati dan menghargai perbedaan yang terdapat didalam 
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masyarakat. Karena dengan sikap toleransi maka dapat tercipta kehidupan 

yang harmonis dalam keberagaman. 

Toleransi sendiri memiliki pengertian sebagai sikap menenggang 

(menghargai, membiarkan, memperbolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan kelakuan dan sebagainya) yang 

berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri ( Hendar, 2007: 180 ). 

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati 

perbedaan pendapat. Lebih dari itu sikap menghargai pandangan yang 

berbeda orang lain. (Ubaedillah: 2007: 186) 

Menurut Nurcholis Majid (Ubaedillah, 2008: 186) mengatakan: 

toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. 

Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang 

menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. 

Menurut Azra (Ubaedillah, 2008: 186) mengatakan bahwa: 

toleransi adalah kesediaan individu-individu untuk menerima beragam 

perbedaan pandangan politik dikalangan warga bangsa. 

Menurut Achmad (2001: 12), disebutkan bahwa toleransi 

merupakan:  

a. Suatu teori yang menentang kekuasaan Negara Monolitis, dan 

sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-

organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam 

masyarakat, juga suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi 

bersama-sama diantara sejumlah partai politik. 

b. Keberadaan atau toleransi beragam etnis atau kelompok-kelompok 

kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman 

kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan 

sebagainya. 

Jadi toleransi, merupakan kesediaan individu untuk menerima 

pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam 

masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta 

aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain.  
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Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas 

menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain 

atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa 

adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus 

dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain 

selain agama kita dengan segala bentuk sistem, dan tata cara 

peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan 

agama masing-masing. 

2. Cara pandang terhadap toleransi 

Menurut Rainer Forst (Misrawi, 2010: 3), menyebutkan ada dua 

cara pandang tentang toleransi, yaitu: 

a. Konsepsi yang dilandasi pada otoritas Negara (permission 

conception). Dalam konsepsi ini kekuasaan politik dianggap sebagai 

faktor determinan dalam mewujudkan toleransi. Jika Negara sudah 

membuat peraturan tentang arti pentingnya toleransi dan kerukunan 

bagi semua warga Negara, semuanya dianggap taken for granted. 

Negara dianggap sebagai satu-satunya institusi yang bisa menyulap 

intoleransi menjadi toleransi. 

b. Konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun 

pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (respect conception). 

Dalam konsepsi ini, toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu 

membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah 

keragaman suku, ras, agama dan bahasa. 

 

3. Penafsiran Konsep Toleransi  

Penafsiran konsep toleransi menurut Achmad (2001:13): 

a. Penafsiran Negatif 

Menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan 

membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. 

b. Penafsiran Positif  

Menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar 

membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain tapi juga 
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membutuhkan bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang atau 

kelompok. 

4. Prinsip-Prinsip Toleransi 

Prinsip-prinsip Toleransi (hendar: 2007) 

a. Prinsip bahwa perbedaan (keragaman) keyakinan itu adalah Kehendak 

Allah SWT yang bersifat perennial. Oleh karena itu paksaan untuk 

masuk kepada suatu keyakinan tertentu adalah bertentangan dengan 

semangat keragaman atau kebinekaan. 

b. Prinsip bahwa pengadilan dan hukuman bagi keyakinan yang salah 

harus diserahkan pada Allah sendiri. Tuhan lebih tahu siapa yang 

menyimpang dari jalan-NYA dan siapa yang mendapat petunjuk. 

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengadilan dan hukuman itu hanya 

milik Allah SWT sekaligus menegaskan bahwa siapapun di dunia ini, 

tidak memiliki otoritas sedikitpun untuk menilai serta menghukumi 

orang lain yang berbeda pemahaman, agama dan keyakinan apalagi 

dengan mengatasnamakan Tuhan. 

5. Prinsip-Prinsip Membangun Toleransi Antar Umat Beragama 

Dalam membangun sebuah sikap toleransi antar umat beragama 

tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya prinsip-prisip dalam 

membangun sikap toleransi itu sendiri. Prinsip-prinsip membangun 

toleransi antar umat beragama (Ubaedillah, 2008: 186), antara lain: 

a. Tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi 

jahat. 

b. Adanya persamaan yang dimiliki masing-masing agama. Misalnya: 

Ajaran  tentang berbuat baik kepada sesama 

c. Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan masing-masing agama. Di 

antaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara beribadah. 

d. Adanya bukti kebenaran agama 

e. Tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut suatu agama atau 

kepercayaan. 

6. Karakteristik  Toleransi 
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menurut Syekh Salim bin Toleransi Hilali memiliki karakteristik 

sebagai berikut, yaitu antara lain (http://www.annaba-center.com) : 

a. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan 

b. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan 

c. Kelemah lembutan karena kemudahan 

d. Muka yang ceria karena kegembiraan 

e. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan 

f. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan 

kelalaian 

g. Menggampangkan dalam berda'wah ke jalan Allah tanpa basa basi 

h. Terikat dan tunduk kepada agama Allah SWT  tanpa ada rasa keberatan.  

7. Landasan Hukum Toleransi beragama 

Yang dijadikan sebagai landasan hukum mengenai toleransi dan 

kebebasan beragama di Indonesia yaitu: 

a. Pancasila sila pertama yang berbunyi : “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

b. UUD 1945 pasal 29 

1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu”. 

c. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menjadi jaminan terhadap kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. 

Seperti yang ditegaskan dalam pasal 22: 

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu 

http://www.annaba-center.com/
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2) Negara menjamin kemerdekaan tiap orang memeluk agamanya 

masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaanya itu. 

d. TAP MPR tahun 1998 No. XVII tentang HAM yang mengakui hak 

beragama sebagai hak asasi manusia seperti yang terdapat pada pasal 13 

yang menyatakan:setiap orang bebas memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

D. Pembinaan Nilai Toleransi 

1. Pembinaan 

a. Pengetian pembinaan 

Pembinaan merupakan suatu cara yang diterapkan untuk 

mempertahankan sesuatu dan menyempunakannya. namun sebelum 

dilakukan pembinaan biasanya terlebih dahulu dilakukan upaya 

penumbuhan atau penanaman. Penumbuhan atau penanaman itu sendiri 

sebenarnya juga termasuk dalam usaha pembinaan. 

Menurut Mangunhardjana (1989: 12), pembinaan adalah suatu 

proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan 

mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. 

Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non 

formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan 

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, 

membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang 

seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-

kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri 

menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya 
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maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan 

kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri (B. 

Simanjuntak, I. L Pasaribu, 1990: 84).  

Menurut Theodarson (syahrial, 1996: 17), Pembinaan adalah 

tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mengembangkan dan 

menanamkan nilai nilai yang positif bagi pembangunan kepribadian 

suatu kolektivitas. 

Dalam pembinaan seseorang tidak hanya sekedar dibantu untuk 

mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan. Tidak dibantu 

untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan, tetapi pengetahuan 

untuk dijalankan.(Mangunhardjana, 1989: 11). 

Jadi pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

mempertahankan sesuatu serta berusaha untuk meningkatkan dan 

menyempurnakannya menjadi lebih baik. Maka pembinaan sebenarnya 

berorientasi pada usaha untuk mempertahankan sesuatu, kemudian 

ditingkatkan atau disempurnakan menjadi lebih baik.  

b. Fungsi pembinaan 

Fungsi pokok pembinaan menurut Mangunhardjana (1989: 14),  

mencakup tiga hal: 

1) Penyampaian informasi dan pengetahuan. 

2) Perubahan dan pengembangan sikap. 

3) Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan. 

c. Manfaat pembinaan 

Menurut Mangunhardjana (1989: 13), pembinaan jika 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat berjalan dengan baik, 

memiliki manfaat dapat membantu orang yang menjalaninya untuk: 

1) Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya. 
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2) Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan 

negatifnya. 

3) Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya. 

4) Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah 

atau diperbaiki. 

5) Merencanakan sasaran dan program dibidang hidup dan kerjanya, 

sesudah mengikuti pembinaan. 

d. Macam-macam pembinaan 

Macam-macam pembinaan menurut Mangunhardjana (1989: 21-

22) yaitu:  

1) Pembinaan orientasi 

Pembinaan orientasi (orientation training program), merupakan 

pembinaan diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk 

dalam suatu bidang hidup dan kerja. 

2) Pembinaan kecakapan 

Pembinaan Kecakapan (skill training), diadakan untuk membantu 

para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki 

atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugasnya. 

3) Pembinaan pengembangan kepribadian 

Pembinaan pengembangan (personality development training), 

tekanan pembinaan ini ada pada pengembangan kepribadian dan 

sikap. Pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta 

pembinaan, agar mengenal dan mengembangkan diri menurut 

gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar. 

4) Pembinaan kerja 

Pembinaan kerja (in-service training), biasanya diadakan oleh suatu 

lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Tujuannya untuk 

membawa orang keluar dari situasi kerja mereka, agar dapat 

menganalisis kerja mereka dan membuat rencana peningkatan untuk 

masa depan. 

5) Pembinaan penyegaran 

Pembinaan penyegaran (refresing training), hampir sama dengan 

pembinaan kerja. Akan tetapi dalam pembinaan penyegaran biasanya 

tidak ada penyajian hal-hal yang baru, tetapi sekedar penambahan 

cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada. 

6) Pembinaan lapangan 

Pembinaan lapangan (field training), bertujuan untuk menempatkan 

peserta pembinaan dalam situasi nyata, agar mendapatkan 
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pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam bidang yang 

diolah dalam pembinaan. 

2. Pembinaan Nilai Toleransi 

Berdasarkan pengertian-pengertian pembinaan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan nilai merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk menanamkan, mempertahankan dan mengembangkan 

kesadaran serta kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan 

pilihannya. 

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga pembinaan nilai 

memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

pembinaan terhadap sesuatu yang lebih nyata atau konkret. Maka untuk 

melakukan pembinaan nilai, juga juga harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan seseorang, agar tujuan akhir dari pembinaan nilai tersebut 

tercapai sesuai yang diharapkan. 

Menurut Kohlberg (Kaswardi, 1993: 79-80), tingkatan 

perkembangan pada manusia terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Tingkat Pra Adat (tidak eksklusif, tetapi idealnya untuk tingkat umur 4-

9 tahun) 

Pada tingkatan ini, tahapannya terbagi menjadi dua tahap, yaitu: 

 

1) Pada tahap pertama ini, ciri-cirinya adalah moral heteronom, 

disadarinya kesadaran moral masih sebagai sesuatu yang datang dari 

luar. Hukum, peraturan dan norma perilaku dilaksanakan karena 

ketakutan akan sanksi fisik atau material, maupun karena tekanan 

dari penguasa.  

2) Pada tahap yang kedua pada tingkat perkembangan ini tampak ciri-

ciri individualisme yang kuat dan kecenderungan memandang orang 

lain sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi.  

b. Tingkat Adat (tidak eksklusif, idealnya pada tingkat umur 10-15 tahun) 

Pada tingkat perkembangan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 

 

1) Pada tahap yang pertama ini, anak cenderung memenuhi harapan-

harapan orang lain yang berperan padanya atau harapan 
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kelompoknya, seperti keluarga. Karena penilaian dan pandangan 

orang lain atau kelompok menjadi sangat penting baginya. Selain itu 

anak mulai mementingkan hubungan pribadi dan persetujuan orang 

lain yang timbal balik. 

2) Pada tahap kedua, tata tertib dan aturan norma masyarakat dijadikan 

patokan juga bagi tingkah lakunya dan mendasari kesadaran akan 

tugas-tugasnya. Pada tahap ini system sosial sangat dipentingkan 

oleh anak. 

c. Tingkat Pasca Adat (tidak eksklusif, idealnya pada tingkat umur 16 

tahun dan seterusnya) 

Pada tingkat perkembangan ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu: 

1) Pada tahap yang pertama ini, keterlibatan (commitment) berdasarkan 

kesepakatan bersama dan berdasarkan perhitungan rasional untuk 

kepentingan bersama. Persetujuan, kesepakatan bersama dan kontrak 

sosial, dijadikan pegangan dengan mengingat hak-hak dan 

keuntungan atau nilainya bagi kepentingan pribadi atau individu.  

2) Tahap kedua dari tingkat perkembangan pasca adat ini, seseorang 

mulai berpegang pada prinsip-prinsip etis yang universal. Pribadi-

pribadi sadar dan mengakui bahwa dirinya terikat pada prinsip-

prinsip atau norma moral yang melandasi tingkah laku hukum, dan 

peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. 

Tahap-tahap perkembangan diatas, memiliki arti yang sangat 

penting bagi penyesuaian dalam cara maupun pengisian materi untuk 

pembinaan nilai. Hal ini dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan dari 

proses pembinaan nilai itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Pembinaan nilai sendiri sebenarnya juga terkait dengan bagaimana 

cara seseorang memahami sebuah nilai. Pemikiran-pemikiran sekitar 

pemahaman nilai, terutama bahwa nilai-nilai hanya dapat dipahami secara 

tepat oleh hati yang penuh cinta, memberi pesan yang cukup penting bagi 

para pendidik dalam melaksanakan pembinaan nilai. 

Max Scheler (kaswardi, 1993: 45-46) mengemukakan tentang  

bagaimana seseorang dapat memahami arti sebuah nilai, yaitu: 
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a. Nilai-nilai tidak dipahami dengan akal budi melainkan dengan hati, 

maka: Pendidikan yang ingin menanamkan dan membina nilai-nilai 

harus bisa menggugah hati anak-anak didik, agar benar-benar dapat 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai itu.  

b. Manusia memahami nilai ketika ia mulai mewujudkan nilai itu dalam 

perbuatannya, seperti seorang pelukis memahami lukisannya seraya 

masih melukis. Artinya dalam upaya pembinaan nilai juga dengan cara 

menekankan melalui praktek-praktek hidup anak didik sendiri, tidak 

hanya dengan pemberian informasi-informasi mengenai nilai-nilai itu. 

Sebab nilai-nilai akan mereka pahami semakin mendalam sementara 

mereka mewujudkannya. 

c. Hati manusia memiliki kemampuan memahami hierarki nilai secara 

tepat asal tetap terbuka dan jujur, mengajak para pendidik untuk 

percaya akan kemampuan kodrati yang dimiliki oleh para anak didik 

dalam hati mereka. Kemudian yang paling penting dalam pembinaan 

nilai adalah membantu para anak didik agar menumbuhkan keterbukaan 

dan kejujuran hati. 

Sedangkan kaswardi (1993: 46), memberikan pandangan tentang 

pemahaman nilai, sebagai berikut: 

a. Pemahaman seseorang akan nilai-nilai pada dasarnya berkembang 

langkah demi langkah, terutama dapat dipacu dengan sikap pendidik 

yang dapat diteladani. Oleh karena itu, perlu disadari  bahwa 

pendidik bukanlah semata-mata seorang pengajar yang memberikan 

pengetahuan rasional. Lebih dari itu, seorang pendidik  merupakan 

sosok seorang pendamping yang mengiringi perkembangan bertahap 

dari anak didiknya. Dan usaha pendampingan itu dapat berhasil, 

apabila ia sendiri mampu memberikan contoh yang baik dalam 

mewujudkan nilai-nilai dalam setiap perbuatannya. 

b. Dalam usaha pemahaman nilai diperlukan juga hati yang penuh cinta 

dan bebas dari kedengkian bagi pemahaman dan pengembangan 

penghayatan nilai. Oleh karena itu upaya pembinaan nilai hanya 

dapat berhasil dalam suasana keterbukaan dan cinta. Dalam suasana 

ketertutupan dan kedengkian, para pendidik hanya mampu 

menyampaikan informasi rasional dan gagal untuk menanamkan 

nilai-nilai yang diharapkan. 

Dalam usaha pembinaan nilai, Kaswardi (1993: 77) 

menyebutkan tiga model pembinaan nilai, yaitu: 

a. Model pewarisan lewat pengajaran langsung atau semacam 

indoktrinasi 

Model ini mengintruksikan bahwa kepada anak didik, nilai-nilai 

disampaikakan atau ditanamkan, bahkan sering dipompakan dengan 

pengulangan-pengulangan, latihan, dan pemaksaan (enforcement), 

secara mekanistik. Pengaruh yang negatif atau merugikan anak harus 

dicegah dari lingkungan anak. Disini nilai-nilai moral, yang ada 
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dalam masyarakat, dimengerti lebih sebagai kebajikan-kebajikan, 

seperti ketertiban, kejujuran, kesederhanaan dan sebagainya, Atau 

sebagai tindakan sosial yang positif. Anak didik dianggap sebagai 

penerus nilai-nilai yang ada. Dan nilai lebih dari merupakan 

peraturan masyarakat belaka. 

b. Model pengembangan kesadaran nilai atau penerangan nilai (value 

clarification)  

Model ini menegaskan bahwa nilai dapat disebut sebagai nilai jika 

diketemukan sendiri oleh anak didik dan dialaminya sendiri. Anak 

didik dibantu menyelidiki masalah-masalah nilai secara pribadi atau 

secara kelompok, agar mereka semakin lama semakin sadar akan 

nilai-nilainya sendiri. Model ini mengasumsikan bahwa pluralisme 

nilai dalam masyarakat menuntut bahwa tiap-tiap pribadi harus 

mencari komitmen nilai mereka sendiri, sedang proses belajar nilai 

berupa peningkatan kesadaran akan diri sendiri. 

c. Pengembangan nilai etika swatata 

Model ini mengisyaratkan bahwa anak didik tumbuh dan 

berkembang melalui tahap-tahap perkembangan dalam seri tahap-

tahap yang secara kualitatif berbeda satu sama lain. Perkembangan 

kesadaran nilai dalam diri anak didik terjadi melalui perubahan ide 

anak didik itu tentang apa yang benar dan apa yang salah. Pada anak 

didik harus lebih ditumbuhkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis 

yang universal. Pendidikan nilai berupa dibantunya anak didik untuk 

tumbuh tahap demi tahap mencapai kemandirian atau keswatataan 

etis. Puncak dari tahap pertumbuhan anak ialah bila anak didik mulai 

betul-betul mandiri berswatata dalam pertimbangan etisnya. 

 

Dalam pelaksanaan pembinaan nilai toleransi, tidak dapat 

terlepas dari adanya pluralitas dan multikultural. Sebab toleransi 

dipandang perlu dalam kehidupan yang pluralistik dan multikultural, 

demi mencegah potensi munculnya konflik. Sebab tanpa adanya rasa 

saling toleransi dalam kehidupan yang plural dan multikultur tidak 

mungkin bisa terjadi keharmonisan dalam keragaman. 

Pelaksanaan pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan 

pendidikan pluralis dan multikultural. Dalam pendidikan multikultural 

selalu terdapat kata kunci: pluralitas dan kultural sebab pemahaman 
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terhadap pluralitas mencakup segala perbedaan dan keragaman, apapun 

bentuk keragamannya. 

Menurut Frans Magnis Suseno (Yamin, 2011: 26), pendidikan 

pluralisme sebagai pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka 

visi pada cakarawala yang lebih luas serta mampu menembus batas 

kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga kita 

mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memliki 

perbedaan ataupun kesamaan cita-cita. 

 

Menurut Ainurrafiq (Yamin, 2011: 26), pendidikan 

multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia 

yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai sebuah 

konsekuensi keragaman budaya etnis, suku dan aliran agama. 

Pendidikan pluralis-multikultural adalah model pendidikan yang 

diharapkan memberi sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan 

upaya menanggulangi konflik yang akhir-akhir ini marak. Sebab nilai 

dasar dalam pendidikan ini adalah penanaman dan pembumian nilai 

toleransi, simpati, empati dan solidaritas sosial.(Yamin, 2011: 30) 

Menurut Clive Back (Yamin, 2011: 26), tujuan dari dari 

pendidikan multikultural yang harus dicapai adalah: 

a. Mengajarkan kepada masyarakat mengenai budaya etnis mereka 

sendiri, termasuk perintah bahasa nenek moyang. 

b. Mengajarkan pada masyarakat mengenai berbagai budaya tradisional 

baik daerah sendiri maupun diluar daerah sendiri. 

c. Mempromosikan sebuah upaya guna menerima perbedaan etnis 

didalam masarakat. 

d. Menunjukkan bahwa perbedaan agama, ras, latar belakang bangsa 

dan lainnya adalah setara dan merupakan sebuah keniscayaan. 

e. Membangun sebuah upaya kesadaran guna menerima dan 

memperlakukan secara adil seluruh budaya yang ada. 

f. Mengajak masyarakat guna membentuk sebuah masyarakat yang 

beragam dan bersatu dalam kedamaian. 

E. Pluralisme dan Multikulturlisme 

1. Pluralisme 

a. Pengertian pluralisme 
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Pluralisme biasa diterjemahkan sebagai kemajemukan, baik 

kemajemukan masyarakat, budaya, maupun agama. Kemajemukan 

didalam sebuah masyarakat adalah sebuah hal yang biasa dan justru 

membawa keindahan tersendiri jika disikapi dengan bijaksana. Tapi 

sebaliknya kemajemukan di dalam masyarakat dapat membawa 

malapetaka jika kemajemukan itu disikapi secara salah. 

Kata pluralisme sendiri berasal dari kata plural yang berarti 

banyak atau berbilang atau bentuk kata yang digunakan untuk 

menunjukkan lebih dari satu. Sedangkan dalam filsafat pluralisme 

adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk.(A‟la 

Abd:2005). 

Menurut Peter (Yamin, 2011:19), pluralisme lahir dari sebuah 

Rahim globalisasi. Dengan kata lain pluralisme mencoba membuka 

ruang baru bagi agama, yakni ruang kemanusiaan yang menekankan 

pada aspek pelayanan secara sukarela. 

Menurut Yamin (2011:16), pluralisme itu bukan sekedar 

keadaan atau fakta yang bersifat plural, banyak ataupun banyak akan 

tetapi pluralisme secara substansial terwujudkan dalam sikap untuk 

saling mengakui, menghargai, memelihara, dan bahkan 

mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak 

atau banyak. 

Menurut Nurcholis Majid (Ubaedillah, 2008: 186) memberikan 

definisi tentang pluralisme, yaitu :Pluralisme merupakan pertalian sejati 

kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban Pluralisme merupakan suatu 

keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui 

pengawasan dan pengimbangan (check and balance). 

b. Arti proyek pluralisme 

Menurut Diana dalam Shofan (2008:58) menyatakan ada tiga 

hal tentang pluralisme yang dapat menjelaskan arti proyek pluralisme, 

yaitu: 

1) Pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk, akan tetapi 

pluralisme juga memiliki ikatan aktif kepada kemajemukan itu 

sendiri. 
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2) Pluralisme bukan sekedar toleransi. Pluralisme lebih dari sekedar 

toleransi dengan usaha yang aktif untuk memahami orang lain. 

3) Pluralisme bukan sekedar relativisme.  Pluralisme adalah pertautan 

komitmen antara komitmen religius yang nyata dan komitmen 

sekuler yang nyata. 

c. Macam-macam pluralisme 

Macam-macam pluralisme menurut A‟la Abd (2005: 70), yaitu: 

1) Pluralisme makhluk Allah 

Pluralisme makhluk Allah dapat dilihat dari kenyataan bahwa 

manusia bukanlah makhluk berakal satu-satunya di alam raya ini. 

Disamping manusia ada jin, iblis, dan malaikat yang idak dapat 

dilihat oleh manusia. 

2) Pluralisme suku bangsa 

Pluralisme suku dan bangsa disamping bernilai positif untuk 

kemajuan suku dan bangsa tersebut, juga bernilai negatif ke arah 

timbulnya konflik dan penindasan sesama manusia. 

3) Pluralisme bahasa  

Pluralisme bahasa sebenarnya mengikuti pluralisme bangsa. Bangsa-

bangsa dapat berbudaya dan berperadaban melalui bahasa yang 

mereka ucapkan.  

4) Pluralisme agama 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk 

meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinan 

tersebut. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

1945 pada pasal 29 ayat 2. 

5) Pluralisme partai 

Pluralisme partai dapat bernilai positif bila kesenangan pada partai 

berada dalam batas-batas yang kewajaran dan keluhuran.  

6) Pluralisme profesi dan hasil yang diperoleh 

Manusia mempunyai kebebasan memilih profesi untuk untuk 

menopang kehidupannya. Profesi adalah pekerjaan untuk mencari 

penghidupan. 

7) Pluralisme sumber daya 

Implikasi dari pluralisme sumber daya ini adalah bahwa seseorang 

tidak dapat menghalangi orang lain dalam masyarakat dan alam 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ia berjalan dalam 

koridor hukum yang benar. 
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2. Multikulturalisme 

a. Pengertian multikuturalisme 

Selain istilah pluralisme, keberagaman dalam masyarakat juga 

erat kaitannya dengan istilah multikulturalisme. Pluralisme dan 

multikulturalisme dipandang sebagai satu kesatuan yang berkaitan erat. 

Secara tegas akar kata yang dapat dipakai dalam memahami 

multikulturalisme adalah kata kultur. 

Menurut Elisabeth B. Taylor, kultur merupakan budaya 

universal bagi manusia dalam berbagai tingkatan yang diikuti oleh 

masyarakat. Sedangkan menurut Emile Durkheim, mengatakan bahwa 

kultur  merupakan segolongan masyarakat yang menganut sekumpulan 

simbol yang mengikat dalam sebuah masyarakat guna diterapkan. 

(Yamin, 2011: 20) 

Menurut Franz Boas (Yamin,2011: 20), kultur merupakan hasil 

dari sebuah sejarah khusus manusia yang melewatinya secara bersama-

sama didalam golongannya. Sedangkan menurut Mary Douglas, kultur 

adalah sebuah cara yang digunakan oleh semua anggota dalam sebuah 

masyarakat guna memahami siapa mereka dan untuk memberi arti pada 

kehidupan mereka. (Yamin, 2011: 20). 

Menurut Conra P. Kottak .(Yamin, 2011: 20), Kultur sendiri 

memiliki beberapa karakter khusus yaitu: 

1) Kultur adalah universal dan partikular 

Universal berarti setiap manusia didunia ini mempunyai kultur, 

sedangkan particular berarti setiap kultur pada kelmpok masyarakat 

beragam antara suku satu dengan yang lainnya. 

2) Kultur adalah sesuatu yang dapat dipelajari. 

3) Kultur adalah simbol yang dapat berbentuk verbal maupun non-

verbal. 

4) Kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. 

Secara alamiah, manusia harus makan dan mendapatkan energi, 

maka kultur mengajarkan pada manusia untuk memakan jenis apa, 

kapan waktunya dan bagaimana cara memakannya. 

5) Kultur adalah sesuatu yang dapat digelar secara bersama-sama yang 

menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok 

masyarakat. 
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Sedangkan pengertian dari multikulturalisme sendiri menurut 

Lawrence Blum (Andre, 2009: 14), menyatakan bahwa: 

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan 

penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan 

keingintahuan tentang budaya etnis lain. Multikulturalisme meliputi 

sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti 

menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan 

mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat 

mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. 

Menurut H.A.R. Tilaar (Andre, 2009: 14), multikulturalisme 

merupakan upaya untuk menggali potensi budaya secara kapital yang 

dapat membawa suatu komunitas menghadapi masa depan yang penuh 

resiko. 

Menurut Dwicipta (Andre, 2009: 14), menyatakan 

multikulturalisme tidak dipahami sebagai suatu doktrin politik dengan 

suatu kandungan program, maupun suatu aliran filsafat dengan 

keketatan teori tentang ruang hidup manusia di dunia, melainkan suatu 

perspektif atau cara pandang tentang kehidupan manusia. 

Dari definisi-definisi diatas  disimpulkan oleh Andre  (2009: 

15), sebagai berikut: Bahwa Multikulturalisme disatu pihak merupakan 

suatu paham, dan dipihak lain merupakan suatu pendekatan yang 

menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti kebudayaan-

kebudayaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat didunia. 

Multikulturalisme bukan merupakan cara pandang yang 

menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, melainkan justru mencoba 

membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk membangun sikap 

saling menghormati stu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan 

kemajemukan yang ada, agar tercipta perdamaian dan dengan demikian 

kesejahteraan dapat dinikmati seluruh umat manusia. (Andre, 2009: 14). 

Penekanan utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan 

budaya. Secara tegas, multikulturalisme merupakan sebuah paham atau 

situasi dan kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. 

Multikulturalisme merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh 

pengetahuan, dibangun oleh keterampilan yang mendukung sebuah satu 

proses komunikasi yang efektif, dengan setiap orang dari sikap 

kebudayaan yang ditemui dalam setiap situasi yang melibatkan 

sekelompok orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. 
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b. Jenis-Jenis multikulturalisme 

Menurut Andre (2009, 15), multikulturalisme terbagi menjadi 

lima Jenis, yaitu: 

1) Multikulturalisme isolasiaonis 

Multkulturalisme jenis ini mengacu pada visi masyarakat sebagai 

tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda, menjalani hidup 

mandiri dan terlibat dalam saling interaksi minimal sebagai syarat 

yang niscaya untuk hidup bersama. 

2) Multikulturalisme akomodatif 

Mengacu pada visi masyarakat yang bertumpu pada satu budaya 

dominan, dengan penyesuaian-penyesuian dan pengaturan yang pas 

untuk kebutuhan budaya minoritas. 

3) Multikulturalisme mandiri 

Mengacu pada visi masyarakat dimana kelompok-kelompok budaya 

besar mencari kesetaraan dengan budaya dominan dan bertujuan 

menempuh hidup mandiri dala suatu kerangka politik kolektif yang 

dapat diterima 

4) Multikulturalisme kritis atau interaktif 

Mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok 

kultural kurang peduli untuk menempuh hidup mandiri, dan lebih 

peduli dalam menciptakan satu budaya kolektif yang mencerminkan 

dan mengakui perspektif mereka yang berbeda-beda. 

5) Multikulturalisme kosmopolitan 

Mengacu pada visi masyarakat yang berusaha menerobos ikatan-

ikatan kultural dan membuka peluang bagi para individu yan kini 

tidak terikat pada budaya khusus, secara bebas ikut ambil bagian 

dalam eksperimen-eksperimen antar kultur dan mengembangkan 

satu budaya milik mereka sendiri. 

F. Pondok Pesantren  

1. Pengertian pondok pesantren 

Istilah pesantren, kyai dan santri hingga saat ini masih 

diperdebatkan, karena dinilai secara historis diyakini bahwa pesantren 

merupakan hasil akulturasi budaya antara islam dengan hindu-jawa. 

Sebelumnya telah ada lembaga pendidikan pada hindu yang serupa, 
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kemudian islam datang dan tinggal mengislamkannya, dan mungkin istilah 

pesantren diambil dari sana. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional islam untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan 

menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup dalam 

bermasyarakat sehari-hari (Mastuhu dalam Hasbullah, 1996:40). 

Pondok pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah 

tempat belajar para santri, sedang pondok berarti rumah atau tempat 

tinggal sederhana yang terbuat dari bambu, dan kata funduk itu berasal 

dari bahasa arab yang artinya hotel atau asrama (Hasbullah, 2001: 138). 

Pondok pesantren merupakan bapak dari pendidikan islam di 

indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini 

bisa dilihat dari perjalanan historisnya bahwa sesungguhnya pesantren 

dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah islamiah yakni menyebarkan 

dan mengembangkan ajaran islam sekaligus mencetak kader-kader ulama‟ 

dan da‟i ( Hasbullah, 1996:40). 

Menurut Arifin (1993) menjelaskan: Bahwa pondok pesantren 

adalah suatu lembaga pendidikan islam yang tumbuh serta diakui oleh 

masyarakat sekitar dengan sistem asrama (kampus) dimana santri-santri 

menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau 

beberapa orang karena dengan ciri khas yang bersifat kharismatik serta 

independen dalam segala hal. 

2. Unsur-unsur pondok pesantren 

Dari pengertian diatas tersirat bahwa pesantren terdiri dari berbagai 

macam atau elemen yang terintegral. Sekurang-kurangnya unsur yang 

terdapat dalam pondok pesantren terdiri dari : kyai yang mengajar dan 

mendidik serta menjadi panutan, santri yang belajar padanya, masjid 

sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sholat berjamaah, asrama 

sebagai tempat tinggal santri. 

Unsur-unsur pondok pesantren menurut Hasbullah (1996:47) 

menyebutkan lima elemen pondok pesantren, yaitu : 
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a. Pondok 

Merupakan tempat tinggal untuk para kyai dan para santrinya. Adanya 

pondok sebagai tempat tinggal bersama antara kyai dan para santri, 

dimanfaatkan dalam rangka bekerjasama memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Hal inilah yang merupakan pembeda antara pondok 

pesantren dengan lembaga lainnya.. 

b. Masjid 

Dalam konteks ini, masjid adalah sebagai pusat kegiatan ibadah dan 

belajar mengajar. Disamping digunakan sebagai tempat melakukan 

shalat berjamaah setiap waktu shalat, juga berfungsi sebagai tempat 

belajar mengajar. 

c. Santri 

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren. Santri sendiri 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

1) Santri mukim 

Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam pondok pesantren. 

2) Santri kalong 

Santri kalong adalah santri santri yang berasal dari daerah sekitar 

pondok pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam 

pesantren. Mereka pulang kerumah masing-masing setiap selesai 

mengikuti suatu pelajaran di pesantren. 

d. Kiai 

Adanya kiai dalam sebuah pondok pesantren merupakan hal yang 

mutlak bagi sebuah pondok pesantren. Sebab kiai adalah tokoh sentral 

yang memberikan pengajaran, karena kiai menjadi salah-satu unsur 

yang paling dominan dalam kehidupan suatu pondok pesantren. 

e. Kitab-Kitab Islam Klasik 

Salah satu ciri khas dari pondok pesantren adalah bahwa di dalam 

pondok pesantren diajarkan kitab-kitab islam klasik atau biasa dikenal 

dengan sebutan kitab kuning, yang dikarang oleh para ulama terdahulu, 

mengenai berbagai macam ilmu yang mendalam. 

3. Pola-Pola Pondok Pesantren 

Menurut Abuddin (2001:120) dilihat dari segi komponen pranata 

membentuk suatu pondok pesantren, maka pondok pesantren ada lima 

jenis yaitu : 

a. Pola I, terdiri dari: masjid dan rumah kyai. 

b. Pola II, terdiri dari: masjid, rumah kyai dan pondok. 

c. Pola III, terdiri dari: masjid, rumah kyai, pondok, madrasah. 
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d. Pola IV, terdiri dari: masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat 

keterampilan. 

e. Pola V, terdiri dari: masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat 

keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, sekolah 

umum. 

Menurut Arifin (1996:243) dari sudut pandang administrasi 

pendidikan, pondok pesantern dapat dibedakan dalam 4 kategori, yaitu: 

a. Pondok pesantren modern dengan sistem pendidikan yang lama yang 

ada umumnya terdapat jauh di luar kota hanya memberikan pengajian. 

b. Pondok pesantren modern dengan sistem pendidikan klasikal 

berdasarkan atas kurikulum yang tersusun baik, termasuk pendidikan 

skill atau vocational ( keterampilan ).  

c. Pondok pesantren dengan kombinasi yang di samping memberikan 

pelajaran dengan sistem pengajian, juga madrasah yang diperlengkapi 

dengan pengetahuan umum menurut tingkat atau jenjangnya. 

d. Pondok pesantren yang tidak lebih dari asrama pelajar dari pada pondok 

yang semestinya. 

4. Tujuan Pondok Pesantren 

Mastuhu (Abuddin, 2001: 116) merumuskan tujuan pesantren dari 

hasil wawancara dengan para pengasuh pesantren sebagai berikut :Tujuan 

pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim 

yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak 

mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan menjadi kawula atau abdi 

masyarakat yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana Nabi 

Muhammad (mengikuti sunnah nabi) mampu berdiri sendiri, bebas dan 

teguh kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan islam dan 

kejayaan umat islam di tengah-tengah masyarakat (‘izzul islami wal 

muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian 

bangsa indonesia. 

Menurut Hasbullah (1996:44) tujuan didirikannya pondok 

pesantren ada dua, yaitu : 

1) Tujuan khusus    

Yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu 

agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta 

mengamalkannya dalam masyarakat. 

2) Tujuan umum 

Yakni membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang 

berprikebadian islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi 

muballigh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan agamanya. 

Secara umum tujuan pondok pesantren tertulis dalam kitab 

ta’lim al muta’alim karangan Zamuji yaitu menuntut ilmu dan 

mengembangkan ilmu semata-mata merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan secara ikhlas, dan ilmu agama yang dipelajari merupakan 

nilai-nilai dasar yang mengarahkan tujuan pendidikannya yakni 
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membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran 

ulama‟ merupakan nilai dasar yang bersifat menyeluruh (Abuddin, 

2001: 167). 

5. Sistem dan Metode Pendidikan di Pondok Pesantren 

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran di 

pondok pesantren menurut Hasbullah(1996: 45-46) paling tidak 

digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu: 

a. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran islam 

yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan 

dengan cara nonklasikal (sistem bandungan dan sorogan) di mana 

seseorang kyai mengajar santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis 

oleh ulama‟ besar sejak abad pertengahan. Sedang para santri biasanya 

tinggal dalam pondokan atau asrama yang disediakan oleh pesantren. 

b. Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang pada 

dasarnya sama dengan pondok pesantren dalam pengertian diatas, tetapi 

para santri tidak disediakan pondokan di kompleks pesantren. 

c. Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara 

sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan 

pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan sorogan maupun 

wetonan. 

Menurut Hasbullah (1996:50) secara garis besar sistem pengajaran 

yang dilakukan di pesantren dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, 

dimana diantaranya masing-masing sistem mempunyai ciri khas tertentu 

yaitu : 

a. Sorogan  

Yaitu suatu sistem belajar secara individual di mana seorang santri 

berhadapan dengan gurunya terjadi interaksi saling mengenal di antara  

keduanya, seorang kyai atau guru menghadapi santri satu persatu secara 

bergantian. Sistem sorogan ini menggambarkan bahwa seorang kyai di 

dalam memberikan pengajarannya senantiasa berorientasi pada tujuan, 

selalu berusaha agar santri yang bersangkutan dapat membaca dan 

mengerti serta mendalami isi kitab-kitab yang diajarkan.  

b. Bandongan  

Sistem ini sering disebut dengan halaqoh, di mana dalam pengajaran 

pengajian kitab yang dibaca oleh guru atau kyai hanya satu sedangkan 

para santrinya membawa kitab yang sama lalu mendengarkan dan 

menyimak bacaan kyai. 

c. Weton 

Istilah weton berasal dari jawa yang diartikan berkala atau berwaktu. 

Pengajian weton tidak merupakan pengajian rutin harian tetapi 

dilaksanakan pada saat tertentu , misalnya selesai sholat jum‟at. 
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Sedangkan mengenai hal-hal pokok dalam pendidikan dan 

pengajaran dipondok pesantren termuat dalam tri dharma pondok 

pesantren, yang menurut  Hasbullah (1996:53)  memuat tiga hal yaitu: 

a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. 

b. Pengembangan keilmuan yang bermanfaat. 

c. Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan negara. 

6. Karakteristik Pendidikan Pondok Pesantren 

Ciri khas pendidikan pondok pesantren menurut Abuddin 

(2001:118-119): 

a. Adanya hubungan akrab antara santri dan kyai 

b. Kepatuhan santri kepada kyai hidup hemat dan sederhana benar-benar 

diwujudkan dalam lingkungan pesantren  

c. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai 

pergaulan di pesantren 

d. Disiplin sangat dianjurkan di pesantren 

e. Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan merupakan salah satu 

segi pendidikan yang diperoleh para santri di pesantren 

f. Pemberian ijazah yaitu pencatuman mana dalam satu daftar rantai 

transmisi pengetahuan yang diberikan kepada santri-santri yang 

berprestasi. 

Menurut Abuddin (2001:107-120) karakteristik pendidikan pondok 

pesantren dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu : 

a. Materi pelajaran dan metode pelajaran 

Sebagai lembaga pendidikan islam pesantren pada dasarnya hanya 

mengajarkan agama sedang sumber atau mata pelajarannya ialah kitab-

kitab dalam bahasa arab, pelajaran yang dikaji antara lain al qur‟an 

dengan tajwid dan tafsirny, aqa‟id dan ilmu kalam, fiqih dan usul fiqih, 

hadis dengan muthalah khadist, bahasa arab dengan ilmu alatnya, 

seperti nahwu, shorof, bayan, ma‟ani, badi‟, arudh, mantiq, akhlak, dan 

sebagainya. Adapun metode yang lazim digunakan adalah wetonan, 

sorogan dan hafalan. 

b. Jenjang pendidikan dalam pesantren dibatasi seperti dalam lembaga-

lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal. Kenaikan tingkat 

seorang santri ditandai dengan tamatnya dan bergantinya kitab yang 

dipelajarinya. 

c. Fungsi permanen pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. 

d. Prinsip-prinsip pendidikan di pesantren 

Dalam pendidikan pesantren setidaknya ada 12 prinsip yang dipegang 

teguh, yaitu : 

1) Theocentris 

2) Sukarela dalam pengabdian  

3) Kearifan  
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4) Kesederhanaan  

5) Kolektifitas 

6) Mengatur kegiatan bersama  

7) Kebebasan terpimpin 

8) Kemandirian 

9) Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi 

10) Mengamalkan ajaran agama 

11) Belajar di pesantren bukan mencari ijazah 

12) Restu kyai, artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap 

warga pesantren sangat bergantung pada kerelaan dan do‟a dari kyai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Didalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif 

di mana data hasil penelitian ini berupa data deskriptif yang tidak dihitung 

menggunakan rumus-rumus statistik. Penggunaan metode kualitatif ini adalah 

untuk meneliti tentang pelaksanaan pembinaan nilai toleransi di Pondok Pesantren 

Soko Tunggal Semarang. Pengumpulan data bedasarkan metode kualitatif ini akan 

dilakukan melalui teknik observasi, wawancara kepada informan dan 

dokumentasi. 

Adapun hal – hal yang hendaknya diperhatikan peneliti dalam melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dengan judul ”Pembinaan Nilai Toleransi Beragama 

Di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal Kelurahan Sendangguwo 

Tembalang Semarang” dilaksanakan di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko 

Tunggal di jalan Sendangguwo Raya No.41 Kecamatan Tembalang 

Semarang. 

Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal dipimpin oleh KH 

Dr.Nuril Arifin, atau akrab yang disebut Gus Nuril. Beliau Merupakan 

seorang tokoh kyai yang dikenal sangat toleran terhadap adanya perbedaan. 

Hal ini terlihat dari keakraban beliau dengan tokoh-tokoh agama lain. Bahkan 
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beliau sering menjadi tempat berkeluh kesah para sahabatnya yang berbeda 

agama dan keyakinan. 

Selain itu Gus Nuril juga dikenal sebagai salah satu tokoh pembela 

Gusdur. Hal ini dapat dilihat ketika Gus Dur, Presiden RI ke 4 mau 

dilengserkan, nama KH Dr.Nuril Arifin, yang akrab dipanggil Gus Nuril 

merupakan salah satu Pembela terdepan , dengan memimpin sekitar 250 ribu 

“pasukan berani mati” yang siap mengamankan Istana Negara Jakarta. 

(http://www.suaramerdeka.com). 

 Hanya karena kebesaran hati Gus Dur, yang tidak mengijinkan 

Pasukan Gus Nuril bertindak anarki, maka tidak terjadi pertumpahan darah di 

sekitar Monas, saat akhirnya Gus Dur benar-benar lengser, dan langsung 

diterbangkan ke Amerika untuk berobat.(http://www.suaramerdeka.com). 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sebagai wahana membatasi studi. Setiap penelitian 

pasti memiliki orientasi teorinya sendiri yang berhubungan dengan 

pengetahuan sebelumnya ataupun berdasarkan pengalaman (Moleong, 2002: 

78). Terlalu luasnya masalah maka perlu membatasi masalah agar tujuan dan 

penelitian tercapai. Dalam penelitian kualitatif, fokusnya tidak berupa 

variabel-variabel melainkan secara holistik atau menyeluruh. 

Dalam pelaksanaan penelitian dengan judul ”Pembinaan Nilai 

Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren Soko Tunggal Sendangguwo 

Tembalang Semarang” ini ,peneliti memfokuskan penelitian pada: 

1. Mengetahui latar belakang Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal 

sehingga melaksanakan upaya pembinaan nilai toleransi kepada para 

santrinya. Yang meliputi: 

a. Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Soko Tunggal 

b. Latar Belakang kyai 
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c. Kondisi masyarakat sekitar 

2. Mengetahui nilai toleransi seperti apakah yang yang dibinakan oleh 

Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal kepada para santrinya, yang 

meliputi: 

a. Toleransi dalam kehidupan beragama 

b. Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

3. Mengetahui bagaimanakah pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok 

Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal terhadap para santrinya yang 

meliputi: 

a. Upaya melalui pembiasaan didalam kehidupan pondok pesantren 

sehari-hari  

b. Keteladanan Kyai 

c. Program pengajaran. 

4. Mengetahui  faktor yang mendukung pembinaan nilai toleransi beragama 

di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal didalam melaksanakan 

pembinaan nilai toleransi terhadap para santrinya yang meliputi dua faktor 

yaitu : 

a. Pengurus/ustadz pondok pesantren  

e. Santri 

5. Mengetahui  faktor yang menghambat pembinaan nilai toleransi beragama 

di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal di dalam melaksanakan 

pembinaan nilai toleransi terhadap para santrinya yang meliputi dua faktor 

yaitu:  
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a. Pengurus/ustadz pondok pesantren. 

m. Santri. 

n. Sarana  dan prasarana. 

C. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. Apabila peneliti menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses 

sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau 

catatanlah yang menjadi sumber data, sedang catatan subyek penelitian atau 

variabel penelitian (Arikunto, 2002: 107) 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain  

(Moleong 2007: 157). 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi 

data yang bersifat primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data 

primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer 

berupa data hasil dari wawancara dengan Informan. Yang menjadi 

informan didalam penelitian ini yaitu: Kyai, Pengurus, dan para santri. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 



56 

 

Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti 

terdahulu (Moleong, 2002: 157). Untuk penelitian ini data sekundernya 

berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait dengan materi 

pendidikan di pondok pesantren. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data     

Penelitian di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Teknik Pengamatan (Observasi) 

Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap semua objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera, jadi dapat dilakukan dengan 

indera penglihat, peraba, penciuman, pendengar, pengecap (Arikunto, 

2002: 133). Observasi dalam penelitian yang berjudul ”Pembinaan Nilai 

Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren Soko Tunggal Sendangguwo 

Tembalang Semarang” dilaksanakan dilingkungan Pondok Pesantren Soko 

Tunggal dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengamati Upaya 

pembinaan nilai yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Soko Tunggal 

terhadap para santrinya dan mengamati sikap toleransi para santri di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. 
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2. Teknik Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.  

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik komunikasi 

langsung yang berbentuk wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori, 

hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.  

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan nilai toleransi 

beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal  Semarang. 

E. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung 



58 

 

dalam menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa 

teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik 

triangulasi.  

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

menurut Patton (Moleong 2007 : 331). Triangulasi data ini dapat dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara.Sebab menurut peneliti cara tersebut yang paling cocok dipakai 

dalam penelitian ini dan dianggap mampu memberikan hasil penelitian yang 

valid. 

F. Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang 

harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan 

suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data. 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai 

bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data-data yang di reduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencari sewaktu-waktu diperlukan. 

Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan 

pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan 

digolongkan menjadi lebih sistematis, sedangkan data yang tidak perlu 

akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin 

bisa digunakan kembali. 

Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang telah 

didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum kemudian 

disederhanakan difokuskan kembali ke dalam permasalahan utama 

penelitian. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, 

network, cart atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data. 

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi, 

dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan 

Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagan 3.1 Analisis Data 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak maka 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan simpulan atau 

Verifikasi 
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diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum 

a. Kondisi Geografis 

Pondok Pesantren Annuriyah Soko Tunggal atau biasa dikenal 

dengan Pondok Pesantren Soko Tunggal terletak di Kelurahan 

Sendangguwo kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pondok 

Pesantren Soko Tunggal terletak pada tempat yang cukup strategis, 

yaitu terletak di jalan yang menghubungkan dua ibu kota kecamatan, 

ibu kota kecamatan Pedurungan dan ibu kota kecamatan Tembalang, 

yaitu: Jalan Sendangguwo Raya No. 36 Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan 

Sendangguwo, yang merupakan akses tercepat yang menghubungkan 

kecamatan Tembalang dengan Kecamatan Pedurungan. 

Kelurahan Sendangguwo sendiri berada dalam wilayah 

kecamatan Tembalang. Sedangkan batas-batas dari Kelurahan 

Sendangguwo sendiri yaitu: 

Sebelah utara  :Berbatasan dengan Kelurahan Gemah Kecamatan 

Pedurungan. 
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Sebelah selatan :Berbatasan dengan Kelurahan Tandang Kecamatan     

Tembalang. 

Sebelah timur  :Berbatasann dengan Kelurahan Kedungmundu     

Kecamatan Tembalang. 

Sebelah barat  :Berbatasan dengan Kelurahan Lamper Tengah 

Kecamatan Semarang Selatan. 

Kelurahan sendangguwo memiliki luas total wilayah 40.982 

ha/m2. Dengan rincian, luas pemukiman 32.772 ha/m2. Luas 

pemakaman yang terdapat di kelurahan Sendangguwo adalah 110 

ha/m2. Untuk seluruh sarana dan prasarana umum yang terdapat di 

Kelurahan Sendangguwo mencapai 100 ha/m2. Sedangkan sisanya 

yaitu seluas 8000 ha/m2 berupa wilayah perkantoran. 

Berdasarkan data-data dari kelurahan Sendangguwo Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang, jarak Kelurahan Sendangguwo ke ibu kota 

kecamatan adalah 7 km, jika ditempuh dengan kendaraan bermotor 

membutuhkan waktu ±15 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi 

adalah sekitar 7 km, dan dapat ditempuh dengan waktu ±10 menit 

dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga hal ini 

memudahkan akses warga masyarakat untuk pergi ke ibu kota 

kecamatan maupun ke ibu kota provinsi. 

Jumlah total penduduk Kelurahan Sendangguwo adalah sekitar 

18.897 orang, yang terdiri dari jumlah perempuannya mencapai 9263 
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orang. Sedangkan jumlah penduduk laki-lakinya adalah 9634 0rang 

yang terbagi kedalam 4772 kepala keluarga.  

Mayoritas mata pencaharian penduduk kelurahan Sendangguwo 

adalah sebagai karyawan perusahaan swasta. Disamping jenis mata 

pencaharian yang lain seperti sebagai buruh migran, pengrajin industri 

rumah tangga, pedagang keliling, montir, dokter, bidan, perawat, 

pembantu rumah tangga, anggota TNI-POLRI dan lain sebagainya. 

Mayoritas penduduk Kelurahan Sendangguwo pernah mengenyam 

bangku sekolah atau pendidikan  namun ada ±1800 orang yang tidak 

pernah mendapat pendidikan di sekolah. 

Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang, merupakan profil kelurahan yang memiliki tingkat pluralitas 

cukup tinggi, baik dari segi agama maupun dari segi etnisitas. Berikut 

adalah rinciannya: 

Tabel 4.1. Keragaman Agama di  Kelurahan Sendangguwo. 

Agama Laki-laki Perempuan 

Islam 6.864 9.270 

Kristen 695 944 

Khatolik 530 521 
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Hindu 31 24 

Budha 8 9 

Konghucu 1 - 

Jumlah 8.129 10.768 

Sumber: profil Kelurahan Sendangguwo tahun 2010. 

Tabel 4.2. Keragaman Etnis di Kelurahan Sendangguwo. 

Etnis Laki-laki Perempuan 

Betawi 10 7 

Sunda 3 5 

Jawa 9.579 9.207 

Madura 9 10 

Bali 3 4 

Flores 6 - 

China 24 30 

Jumlah 9.634 9.263 

Sumber: Profil Kelurahan Sendangguwo tahun 2010. 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemajemukan 

masyarakat Kelurahan Sendangguwo terbilang cukup tinggi. Hal ini 

jika tidak dapat disikapi oleh masyarakat dengan positif dapat 

memunculkan potensi konflik. Namun di kelurahan sendangguwo 

sendiri kerukunan antar warga masyarakatnya cukup baik. Hal ini 

terlihat dari tidak pernah adanya perselisihan yang diakibatkan oleh 

kemajemukan didalam masyarakat Kelurahan Sendangguwo. Justru 

intensitas interaksi antar warga masyarakat Kelurahan Sendangguwo 

cukup sering dalam berbagai kegiatan bersama yang diadakan baik oleh 

kelurahan maupun pihak lain seperti: kegiatan bakti sosial, senam 

bersama kemudian pengajian akbar di Pondok Pesantren Soko Tunggal.  

b. Profil kyai 

K.H. Nuril Arifin Husein, MBA merupakan sosok kyai yang sangat 

bijaksana dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam  

kehidupan. Selain itu beliau dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi 

nilai toleransi. Hal ini beliau aplikasikan dengan menjadi ketua FORKH 

Agama (Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama), yakni forum 

yang memperjuangkan keadilan untuk semua umat dari berbagai agama, 

seperti Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu agar tidak 

terjadi diskriminasi terhadap salah satu agama demi menjaga kerukunan 

antar umat beragama. 

Pengalaman berorganisasi K.H. Nuril Arifin Husein, MBA 

didapatkan melalui beberapa jabatan yang pernah beliau duduki, di 
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antaranya beliau penah tercatat menjabat sebagai Pengurus KNPI Jateng 

tahun 1984, Pengurus Ansor Jateng tahun 1985, komandan Banser jateng 

s/d 1992, Ketua SDM Robitoh Ma‟had Islam (RMI) jateng, ketua Asosiasi 

Petani Beras se-Indonesia, Ketua Perdagangan Luar Negeri, Asosiasi 

Distributor Gula se-Indonesia, Dewan Pendekar Ikatan Pencak Silat Pagar 

Nusa, Ketua Solidaritas Lintas Agama, Dewan Penasehat Pamong Pradja 

Jateng, Ketua Penasihat Komisi Pilkada Bersih (KPB) Indonesia, mantan 

panglima tertinggi PBM (Pasuka Berani Mati). 

Ilmu agama dari K.H. Nuril Arifin Husein, MBA didapatkan dari 

beberapa kyai pada saat beliau nyantri pada masa mudanya. Sehingga kini 

beliau dapat menjadi seorang kyai, setelah menimba ilmu agama dengan 

serius dan mendalam di beberapa pondok pesantren.  Pondok Pesantren 

yang pernah menjadi tempat nyantri beliau di antaranya:1) Pondok 

Pesantren Assahadatein di Subang yang diasuh oleh kyai Ahmad; 2) 

Pondok Pesantren Sunan Kalijogo di Malang Jawa Timur yang diasuh oleh 

Gus Nur Salim; 3) Selain itu beliau juga pernah menjadi santri kalong di 

banyak kyai di antaranya : Gus Munib Mranggen, Wa‟ Gus Shihab Al 

Pangkahi ( Gresik); 4) Belajar dari banyak kyai secara langsung 

diantaranya: Gus Jogo Reso, Pangeran Santri, Syech Ya‟qub, Sulton Abdul 

Khamid, Gus Nur Salim, Gus Ali Sidoarjo, Mbah Kholil Sonhaji, Tubagus 

Ahmad, mbah Nur Moga, Mbah Hasan Mangkli, Mbah Syahid Kemado, 

Kyai Abdul Azis. 



68 

 

Dari kyai-kyai itulah yang mentasybihkan K.H. Nuril Arifin 

Husein, MBA menjadi penceramah yang konon banyak memperoleh ilmu 

laduni dan wifik, bahkan sikap egaliter dan toleran dengan semua 

golongan yang sebagian besar diwarisi dari kyai-kyai tersebut. Sikap 

toleran beliau tidak hanya terhadap adanya perbedaan agama saja akan 

tetapi juga terhadap adanya perbedaan aliran dalam satu agama seperti 

Ahmadiyyah. Tidak hanya agama saja namun juga terhadap perbedaan  

etnis, suku dan budaya. 

Kemudian atas saran dari para kyai diantaranya Gus Nur Salim dan 

lainnya, dan didasari atas kesadaran beliau bahwa beliau memiliki banyak 

dosa dan ingin diampuni dosanya oleh Allah maka beliau membangun 

pondok pesantren yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren 

Annuriyyah Soko Tunggal. Selain itu beliau ingin mensyarkan agama 

Islam kepada umat maka dari itu beliau mendirikan Pesantren. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Nuril, Kyai dan 

sekaligus pengasuh Pondok Pesanten Soko Tunggal: 

“Waktu saya mendirikan Pondok Pesantren ini ya tidak niat apa-apa, 

niat saya saat itu ya Lillahi Ta‟ala saja. Karena saya merasa banyak 

dosa dan saya kepengen diampuni dosane maka saya mendirikan 

Pondok Pesantren. Ya selain itu ya saya ingin mensyarkan agama 

Islam pada umat. Khususnya pada para santri yang nyantri di sini.” 

(Wawancara tanggal 1 Juni 2011) 

Sebelumnya pembangunan Pondok Pesantren Soko Tunggal, 

diawali dari vonis yang diberikan oleh dokter pada Gus nuril di tahun 
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1990, bahwa usia tinggal 6 bulan karena terkena penyakit kanker hati 

kronis dan liver, maka getaran dari vonis dokter itulah yang melahirkan 

satu bentuk kepasrahan total kepada Allah SWT, dan menumbuhkan tekad 

untuk menebarkan kebaikan dan amal sholeh disisa hidupnya. Dimulailah 

safari religi ke berbagai makam para Auliya‟ dan Ulama‟ untuk melakukan 

serangkaian dzikir maut, sehinga terjadilah wusul / perjumpaan rohani 

antara yang mati dengan yang diambang kematian. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Nuril pengasuh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal: 

“Pesantren iki didirike tahun 1993. Ketika itu saya tahun 1990 divonis 

dokter umur saya tinggal 6 bulan . karena saya mengidap penyakit 

liver. Kemudian oleh para guru saya, saya dianjurke untuk mengisi 

kekosongan antara hidup dan mati dengan kholwat dan riyadhlo. Dan 

memasrahkan segalanya pada Allah SWT. Karena setelah 3 tahun kok 

gak mati-mati dan atas saran dari banyak kyai akhirnya saya 

mendirikan pesantren Soko Tunggal ini.” (Wawancara tanggal 1 Juni 

2011) 

 

Dari ungkapan Gus Nuril di atas, dapat diketahui bahwa beliau 

pada tahun 1990 mendapatkan suatu cobaan yang sangat berat yaitu beliau 

mengidap penyakit liver dan divonis umurnya tinggal enam bulan. Hal itu 

akhirnya yang mendorong beliau untuk mendekatkan diri pada Allah SWT 

secara total. Kemudian oleh para guru beliau, dianjurkan untuk melakukan 

pendekatan diri pada Allah dengan melakukan Kholwat dan Riyadlo 

dengan melakukan perjalanan rohani ke makam-makam para wali. 
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Dalam perjalanan rohaninya, pertemuan pertama adalah dengan 

Mbah Jogo atau Gus Jogo Reso cucu pangeran Singosari, Pangeran Santri 

dan cucu buyut Syech Abdurrahman (Ki Ageng Selo). Dari perjumpaan ke 

perjumpaan berikutnya sehingga menjadi bentuk transformasi Ilmu, 

kemudian perjumpaan dengan Syech Ya‟qub bin Syech Hamdani bin 

Syech Hasanudin Albantani, Kyai Abdul Azis Imampuro dan serangkaian 

para wali yang lain, dan puncak wusul yaitu dengan Nabiyulloh Khidir AS 

dalam aurot Asma‟ Qomar di laut. 

Namun demikian kehausan akan ilmu dan kemiskinan bekal 

akhirat, akhirnya menuntun pertemuan dengan salah satu santri dari 

kakeknya sendiri (Simbah Abdul Majid bin suyuti) yang bernama Wa‟ Gus 

Syihab Gresik untuk melakukan sholat Kasyful Mahjub, dan sebagai 

prasyarat ritual itu adalah menghibahkan segala harta benda, melakukan 

Riyadloh dengan rangkaian wirid yang panjang, di mana aurot ini 

dilakukan sambil menunggu kematian. Namun justru berjalan selama 2,5 

tahun Allah SWT masih memberikan umur panjang dan bahkan penyakit 

itu nyaris sembuh total. 

Dalam pengembaraan (Safari religi) beliau bersilaturahmi dengan 

para Ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Di 

antaranya adalah: Wali 9, Paku Buwono X, Gus Jogo Reso, Syech Ya‟qub, 

Sulton Abdul Khamid, Gus Nur Salim, Gus Ali Sidoarjo, Mbah Kholil 

Sonhaji, Tubagus Ahmad, mbah Nur Moga, Mbah Hasan Mangkli, Mbah 

Syahid Kemado, Kyai Abdul Azis dengan melaksanakan Riyadloh Dalail, 
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Kasyful Mahjub dan Thoreqoh Assadzaliyah dari mbah Ahmad Watu 

Congol Magelang. 

Para kyai inilah yang mentasybihkan beliau memperoleh ilmu ilmu 

khusus (Laduni) dan pada puncaknya diperintahkan untuk mendirikan 

Pondok Pesantren. Dengan bekal Khidmah Sami‟na Wa ato‟na dengan 

para sesepuh akhirnya pada awal tahun 1993 salah seorang hamba Alloh 

yang bernama H. Ali Rusydi menghibahkan sebagian dan menjual 

sebagian tanahnya seluas 3000 m2 untuk didirikan Masjid dan padepokan 

Riyadloh yang diberi nama Masjid “Soko Tunggal“ dan Pondok Pesantren 

“ Annuriyah Soko Tunggal”. Dalam perkembangannya untuk memperluas 

akses jaringan didirikanlah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Soko 

Tunggal, di bidang pendidikan formal telah berdiri Akademi Soko Tunggal 

( Akbid Soko Tunggal ) dan pendidikan non formal berdiri LPK NTC, 

Soko Tunggal Center.  

Pada akhir tahun 2005 berkumpullah Tokoh-tokoh Agama dan 

Tokoh-tokoh Masyarakat setelah dipicu oleh kerusuhan berbau SARA 

yang berujung pengerusakan tempat Ibadah di semarang utara yaitu 

pengerusakan Gereja oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, maka 

K.H. Abdurahman wahid (Gus Dur) memerintahkan K.H. Nuril Arifin 

Husein, MBA (Gus Nuril) untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut. 

Kemudian beliau berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh tokoh besar 

dari berbagai agama di Indonesia untuk mendiskusikan tentang kerusuhan 

yang mengakibatkan rusaknya gereja di Semarang utara oleh aksi massa. 
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Diharapkan diskusi itu dapat menghindari gesekan antar umat beragama 

yang lebih besar. 

 Dari perkumpulan lintas agama yang dilakukan Gus Nuril bersama 

para tokoh lintas agama dan para tokoh masyarakat, maka lahirlah sebuah 

forum lintas Agama Yang bernama FORKH Agama (Forum Keadilan Dan 

Hak Asasi Antar Umat Beragama). Prasastinya telah ditanda tangani oleh 

semua perwakilan Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di kota 

Semarang. Diharapkan hasil itu dapat menaungi kerukunan antar umat 

beragama tanpa harus saling bermusuhan dan saling menyakiti. 

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gus Nuril, pengasuh 

Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal. 

“Pada tahun 2005 itu terjadi pengrusakan sebuah gereja di daerah 

semarang utara sana, dan pengrusakan itu dilakukan oleh aksi massa 

yang brutal dan tak bertanggung jawab mengatasnamakan salah satu 

agama yaitu agama islam. Hal itu bisa saja sangat berbahaya karena 

dikawatirkan akan menimbulkan rasa kebencian antar umat. Maka 

saya mengumpulkan tokoh-tokoh besar lintas agama yaitu agama 

Kristen, Budda, Khatolik, Hindu, dan Konghucu untuk berembuk dan 

mencari jalan keluar bersama yang terbaik bagi umat. Maka lahirlah 

ssebuah forum yaitu Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama 

yang diharapkan dapat menjalin kerukunan antar umat Beragama.” 

(Wawancara tanggal 1 Juni 2011) 

c. Kondisi  Pondok Pesantren 

 

1) Latar belakang pembangunan pondok pesantren 

 

Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal, dibangun oleh K.H. 

Nuril Arifin Husein, MBA pada tahun 1993. Beliau membangun Pondok 
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Pesantren diawali karena beliau merasa menjadi manusia yang banyak 

memilki dosa, sehingga beliau membangun Pondok Pesantren Soko 

Tunggal ini sebagai wujud dari usaha beliau untuk  lebih mendekatkan diri 

kepada sang pencipta alam semesta beserta isinya yaitu ALLAH SWT. 

Nama Pondok Pesantren Soko Tunggal Berasal dari bahasa Jawa, 

Soko berarti : Tiang / Pilar, Tunggal berarti : Satu (Esa) jadi Soko 

Tunggal bermakna Satu Pilar artinya Lambang ketauhidan atau lambang 

ketuhanan yang diwujudkan dalam bentuk bangunan Masjid yang bertiang 

satu yang diberi nama Masjid Soko Tunggal yang didirikan pada tahun 

1993 di daerah Semarang timur tepatnya beralamat  Jl. Sendangguwo Raya 

No. 36, Rt. 04 Rw. 09 Kec. Tembalang-Semarang. 

Hal itu sesuai yang diungkapkan oleh pengurus Pondok Pesantren, 

ustadz Kisno. 

“Nama soko tunggal dapat diartikan, soko: tiang atau pilar, kemudian 

tunggal artinya satu. Jadi soko tunggal artinya tiang yang satu. Hal ini 

untuk mengingatkan bahwa semua manusia itu berasal dari satu yaitu 

dari ciptaan Allah SWT. Nek lambange itu diwujudkan dalam bentuk 

sebuah masjid yang memiliki satu tiang besar sebagai penyangga 

kemudian diatasnya ada delapan pilar, nah itu adalah simbol asmaul 

husna yang bentuknys menyerupai payung. Dan sebetulnya itu adalah 

payung ilmu, yang akan memayungi dan memberikan ilmu agama 

pada masyarakat.” (Wawancara tanggal 3 Juni 2011) 

 

Nama Soko Tunggal diberikan oleh pengasuh Pondok Pesantren 

Soko Tunggal itu sendiri, yaitu: K.H. Nuril Arifin Husein, MBA. Beliau 

memberi nama soko tunggal sebab beliau terinspirasi dari masjid di daerah 
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Wangon Purwokerto yang diberi nama masjid Soko Tunggal. Di masjid 

tersebut hanya memiliki satu tiang yang berukuran besar didalam masjid.  

Hal itu sesuai yang diungkapkan Gus Nuril, pengasuh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal: 

“Pesantren ini saya beri nama Pondok Pesantren Soko Tunggal 

dengan masjid yang hanya memiliki satu soko atau tiang saja itu 

karena saya melihat Masjid Soko Tunggal di daerah Wangon sana, itu 

di purwokerto. Karena saya pernah berkelana sampai di purwokerto 

tepatnya di Wangon dan saya tertarik dengan masjid itu” (Wawancara 

tanggal 1 Juni 2011). 

 

K.H. Nuril Arifin Husein, MBA, memberikan nama Pondok 

Pesantren yang dibangunnya denga nama soko tunggal , agar masyarakat 

khususnya para santri menyadari bahwa semua manusia pada dasarnya 

berasal dari ciptaan Allah SWT. Jadi pada dasarnya manusia itu 

bersaudara, meskipun manusia memilki banyak perbedaan antara satu 

dengan yang lainnya. Sebab Allah menciptakan manusia dan 

kehidupannya dalam keadaan yang berbeda untuk saling mengenal bukan 

untuk saling bermusuhan.  

Mengenai perbedaan agama, menurut Gus Nuril semua agama itu 

berasal dari dari ALLAH SWT. Mengenai agama mana yang paling benar 

tidak perlu dipermasalahkan karena itu akan menjadi pertangung jawaban 

masing-masing orang.  
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Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Nuril pengasuh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal: 

“Sebagai umat muslim yang yang dimuliakan Allah, seharusnya kita 

bisa belajar menyayangi semua umat beragama lain. Karena agama 

samawi itu diturunkan dari langit, yang membikin itu Allah Sang 

Pencipta alam semesta. Yang diturunkan melalui para nabi dan Rasul 

Allah. Agama Yahudi dan nasrani misalnya itu sudah ada sebelum ada 

islam. Masalah yang bener yang mana, gak usahlah kita ributkan. 

Bahwa jika sekarang diselewengkan itu tanggung jawabnya sendiri, 

jadi kita gak usah ribut.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011) 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, ALLAH SWT 

menurunkan 25 nabi dan Rasul ke Dunia dengan berbagai agama yang 

berbeda dari masing-masing Nabi dan Rasul. Bahkan sebelum agama 

Islam ada sudah ada agama-agama lain. Mengenai kebenaran masing-

masing agama tersebut tidak perlu dipermsalahkan, biarlah menjadi urusan 

Allah SWT. Jika ada penyimpangan ajaran agama, maka hal itu biar 

menjadi tanggung jawab orang yang melakukan penyimpangan itu sendiri. 

Kita tidak perlu memusuhi umat beragama lain hanya karena perbedaan 

ajaran agama, tetapi kita justru harus  menghormati dan menghargai 

mereka. Sebab kita harus mencontoh sifat Ar-rahman dan Ar-rahim dari 

ALLAH SWT yang memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya 

termasuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali.  

Pondok Pesantren Soko Tunggal terwujud sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada Allah SWT dengan Rahman dan Rahimnya telah 

memberikan kehidupan dan sumber rizki serta ilmu yang disebarluaskan 
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dengan sarana pendidikan berbasis  pesantren untuk mencapai 

kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. 

Sesuai dengan Firman Allah SWT “ Allah akan mengangkat derajat 

orang yang beriman dan berilmu “ dan Sabda Nabi “ Barang siapa yang 

menghedaki dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki 

akhirat maka harus dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki 

keduanya maka harus dengan ilmu “,  

Dari firman Allah dan sabda Nabi di atas dapat diketahui  bahwa 

seorang manusia jika ingin mencapai kesuksesan dan keberhasilan baik di 

dunia dan di akhirat maka harus dengan jalan ilmu, maka orang tersebut 

harus mencari ilmu baik ilmu agama (salafi) maupun ilmu Kontemporer 

(ilmu Khalafi). Karena tanpa ilmu manusia tidak akan memahami arti 

kehidupan yang sebenarnya karena tidak pernah belajar tentang ilmu 

kehidupan. 

2) Visi Pondok Pesantren Soko Tunggal 

Pembangunan sebuah institusi pendidikan tentu dilandasi oleh visi 

dan misi yang ingin dicapai oleh institusi tersebut. Hal itu berlaku juga 

terhadap pembangunan Pondok Pesantren Soko Tunggal ini. Di mana 

Pondok pesantren ini juga memiliki visi dan misi tersendiri sebagai tujuan 

dari pembangunan Pondok Pesantren Annuriyah Soko Tunggal ini. 
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Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, visi dari Pondok 

Pesantren Soko Tunggal ini adalah: Mengajak seluruh umat kepada 

kebaikan. 

3) Misi Pondok Pesantren Soko Tunggal 

Sejalan dengan visi yang diemban oleh Pondok Pesantren Soko 

Tunggal, maka ditetapkan juga misi dari Pondok Pesantren Soko Tunggal 

guna mencapai tujuan yang akan dicapai oleh Pondok Pesantren. Misi-misi 

dari Pondok Pesantren Soko Tunggal ini, adalah sebagai berikut: 

a) Membentuk sebuah institusi yang mampu mencerdaskan masyarakat. 

b) Membentuk sebuah institusi pendidikan agamais dan duniawi secara   

terpadu. 

c) Membentuk institusi pendidikan yang mampu membina mental dan 

akhlak. 

d) Membentuk institusi pendidikan yang mengajarkan riyadlo 

e) Menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mampu menyatukan umat. 

4) Tujuan Pondok Pesantren Soko Tunggal 

Berdasarkan penelitian dari peneliti, adapun tujuan dari pendirian 

Pondok pesantren Soko Tunggal ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santri, sebagai pegangan 

dan pedoman hidup santri dan agar dapat diamalkan dalam kehidupan 

masyarakat.  
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b) Mencetak santri yang yang shaleh tidak hanya dalam bidang agama 

akan tetapi juga santri yang mampu mengaplikasikan keshalehan sosial. 

Sehingga lebih tajam terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

c) Membina santri santri yang memiliki akhlakul karimah sesuai dengan 

akhlak yang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.  

d) Mendidik santri agar memiliki rasa dan sikap toleransi yang tinggi 

terhadap adanya perbedaan dan kemajemukan. 

e) Menjadikan santri menjadi manusia yang memiliki ketajaman hati dan 

pikiran, sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 

kehidupan dengan bijaksana. 

5) Susunan kepengurusan 

Secara garis besar susunan kepengurusan Pondok Pesantren 

Soko Tunggal, yaitu: 

STRUKTUR ORGANISASI 

PONDOK PESANTREN SOKO TUNGGAL 

Pelindung  :  KH. NURIL ARIFIN HUSEIN MBA 

Penasehat  :  1. KH. Rohani 

  2. K. Ma‟ad 

  3. K. Abdul Muntholib 

  4. K. Surono  

Dewan Guru / Asatidz  :  1. K. Masnun Rosyid Al Hafidh 

     2. Ustazd Abdullah Adib SAg  

     3. Ustazd Kisno Tantowi 
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Kepala / Lurah Pondok  :  Abdur Rosyid 

Seksi Dakwah    :  Masruhan 

Seksi Pendidikan   :  Katsirul Khoir 

Seksi Kebersihan   :  Eko Maryanto 

Seksi Keamanan   :  Agus Hasyim 

Seksi Penerangan   :  Supriyanto 

Seksi Humas    :  Abdur Rohim 

6) Kondisi santri  

Pondok Pesantren An-Nuriyah Soko Tunggal terdiri dari santri yang 

menetap di Pondok dan santri yang tidak menetap. santri yang menetap 

terdiri dari 53 santri, santri yang tidak menetap mencapai ratusan hingga 

ribuan santri. Sebagian besar santri Pondok Pesantren Soko Tunggal sudah 

bekerja. Hanya beberapa yang masih sekolah dan kuliah. 

Santri yang tidak menetap di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

biasanya datang dan berkumpul pada saat event-event tertentu, yaitu pada 

saat ada pengajian Selapanan Ahad Pon dan Mujahadah (Riyadhlo) pada 

hari Selasa, Rabu, Kamis pada malam hari. 

Selain itu acara rutin yang dikuti oleh para santri baik yang menetap 

maupun tidak menetap pondok pesantren Annuriyyah Soko Tunggal pada 

tiap tahun yaitu asma qomar, asma qomar ini merupakan ritual munajat pada 
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Allah dengan wasilah Nabi Khidzir, acara ini dilakukan setiap menjelang 

bulan ramadhan di tengah laut. Para jama‟ah yang ikut dalam acara ritual ini 

bisa mencapai ribuan santri yang datang dari Rembang, Sarang, Kendal, 

Tegal, Kebumen, Blora, Purwodadi, Jepara, Kudus, dan wilayah Semarang 

sekitarnya. 

7) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Soko 

Tunggal antara lain:Masjid, Bangunan asrama/pondokan, Aula pertemuan, 

Kantor, Kamar Mandi, Ruang tamu, Tempat wudhlu, Dapur, Areal jemuran, 

WC. 

8) Program pembelajaran di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, berikut ini adalah 

deskripsi tentang proses pendidikan di Pondok Pesantren Soko Tunggal : 

a) Rekruitmen santri 

Rekruitmen merupakan suatu proses memasukkan anggota baru 

kedalam pondok, yang merupakan tahap awal bagi calon santri sebelum 

benar-benar menjadi santri dan tinggal di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal. Proses rekruitmen diawali dengan santri memberikan data-data 

dan informasi tentang dirinya kepada pengurus pondok pesantren. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa santri di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, diketahui jika mereka mendapatkan informasi 
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tentang keberadaan pondok pesantren ini dari teman atau kerabat mereka 

yang kebetulan menjadi santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

Awalnya mereka tertarik dengan Pondok Pesantren Soko Tunggal  

berdasarkan cerita dan informasi dari temannya yang kebetulan sudah 

menjadi santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal. Kemudian pada 

akhirnya mereka memutuskan untuk ikut menjadi santri di Pondok 

Pesantren tersebut. 

Hal ini sesuai yang dungkapkan oleh salah seorang santri yang 

bernama, Habib. 

“Saya tertarik untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal ini karena saya dengar dari teman saya yang sudah mondok 

dan menjadi santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini bahwa 

pondok ini dikenal sebagai pondok pesantren yang sangat toleran. 

Selain itu karena pondok ini terkenal sebagai pondok noto ati, yaitu 

pondok yang dapat menata hati kita supaya lebih bersih.” 

(Wawancara tanggal 2 Juni 2011) 

 

Hal serupa juga di ungkapkan santri yang benama Teguh, 

mengenai alasan dia mondok dan menjadi santri di Pondok Pesantren 

Soko tunggal ini. 

“Dulu saya dengar dari teman saya bahwa pondok pesantren ini 

sangat bagus, karena tidak hanya ngaji kitab saja akan tetapi juga ada 

pengajian-pengajian yang melibatkan umat beragama lain, sehingga 

terjalin kerukunan antar umat beragama.” (Wawancara tanggal 4 

Juni 2011). 
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Adapun syarat-syarat untuk dapat menjadi santri di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal ini adalah: 

(1) Datang kepondok pesantren sendiri ataupun bisa diantarkan oleh 

orang tua. 

(2) Bersedia bermukim di Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

(3) Meminta ijin kepada pengasuh pondok pesantren. 

(4) Bersedia mentaati peraturan pondok pesantren 

(5) Bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pondok 

pesantren. 

(6) Ta‟dhim pada Kyai. 

b) Unit Unit Dalam Pondok Pesantren. 

(1) Bidang Pendidikan 

(a) Pendidikan Salaf 

Sejak berdirinya pondok pesantren ini telah diselenggarakan pendidikan 

moral, mental dan skill/ keterampilan yang terpadu dengan berbasis Salaf 

(Tradisional) dan Khalaf (Modern) diantaranya adalah : 

(i) Tahfidul Qur‟an 

Yaitu disiplin ilmu yang mempelajari Alqur‟an dengan metode 

binadhor dan bil ghoib (menghafalkan Alqur‟an 30 jus) sekaligus 

mendalami tafsir tafsirnya, dengan tujuan agar para santri dapat 

menjaga keaslian dan kemurnian alqur‟an sebagai petunjuk dan 

pedoman hidup didunia dan di akhirat. 
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(ii) Kajian Kitab Salaf (Kuning) 

Yaitu kegiatan yang mempelajari disiplin ilmu ilmu 

berdasarkan kitab kitab yang terdahulu di antaranya Fiqih, Tauhid, 

Tafsir, Hadis, Ahlaq dan lain lain sebagai bekal para santri dalam 

menghadapi hidup yang sangat komplek dalam masyarakat, agar 

tetap mampu mampertahankan keimanan dan ketaqwaanya kepada 

Allah SWT. 

(iii) Riyadhlo 

Yaitu sebuah proses pengembangan mental dan spiritual yang 

dilaksanakan dengan ritual tertentu, di antaranya: puasa, wirid, dan 

memperbanyak terjaga ditiap malam dengan tujuan mengendalikan 

nafsu agar memperoleh ketajaman mata hati dan kepekaan sosial 

sehinga mampu mengaplikasikan konsep wihdatul wujud yaitu 

ketika menghadap Allah membawa hamba hambanya dan ketika 

menghadapi hamba hambanya membawa sifat sifat Allah yang 

mulia. 

(a) Pendidikan kalaf ( formal dan nonformal ) 

(i) Akademi Kebidanan Soko Tunggal ( AKBID ) 

Sesuai dengan perkembangan Zaman dan seiring semakin majunya 

tehnologi menuntut pola pendidikan pesantren harus juga mengikuti 

arus demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap menghadapi 

persaingan diluar, maka berdirilah Yayasan Soko Tunggal pada tahun 

2005 sebagai payung untuk menyelenggarakan unit unit usaha dan 
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pendidikan, maka sejak itulah berdiri sebuah akademi dibidang 

pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Akbid Soko Tunggal yang 

sampai sekarang sudah berjalan empat angkatan dan sudah 

meluluskan 32 wisudawati ahli madya kebidanan. 

(ii) Lembaga Pelatihan dan Keterampilan LPK NTC 

Yang bergerak dalam bidang pelatihan Otomotif sepeda 

motor berdiri tahun 2006 yang mempunyai visi meningkatkan 

percepatan sumber daya manusia dengan mewujudkan generasi yang 

berpotensi terampil dan mandiri. Di harapkan ini sebagai embrio 

untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

(2) Bidang organisasi 

Di awali oleh pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan 

dipicunya kerusuhan sara yang berujung pengerusakan tempat ibadah 

(Gereja) di Semarang utara oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab 

maka para tokoh telah sepakat untuk membuat sebuah forum yang diberi 

nama FORKHAGAMA (Forum Keadilan Dan Hak Azasi Antar Umat 

Beragama) dan melahirkan sebuah prasasti SOKO TUNGGAL. Kemudian 

kegiatan ini ditindak lanjuti dengan kegiatan sosial diantaranya ketika 

terjadi gempa di Jogja Forkhagama ikut berperan memberikan bantuan 

kemanusiaan, juga menyelenggarakan kegiatan pengobatan gratis dan masih 

banyak lagi kegiatan yang lainnya. 

(3) Bidang informasi 
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Untuk mengembangkan jaringan dan akses informasi pada komunitas 

didirikanlah sebuah stasiun radio komunitas yaitu Radio Forkhagama Soko 

Tunggal yang memancar di frekwensi 107.7 FM yang sampai saat ini masih 

dalam proses perijinan. Di harapkan keberadaan radio ini mampu 

memberikan nuansa kesejukan dan kerukunan, menetralisir kejadian yang 

menyebabkan kerusuhan SARA ditengah masyarakat yang plural ini. 

c) Program pembelajaran 

Program pembelajaran di Pondok Pesantren Soko Tunggal meliputi 

berbagai kegiatan mengaji Al-Qur‟an, mengkaji kitab-kitab kuning, pengajian 

dan majelis riyadlo. Semua kegiatan tersebut di susun di dalam kurikulum 

Pondok Pesantren dalam program harian, program mingguan, program 

bulanan, program selapanan, program tahunan serta program yang sifatnya 

insidental. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai program pembelajaran di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal berdasarkan  hasil penelitian dari peneliti: 

(1)Program harian 

Program pembelajaran harian merupakan suatu program atau pembelajaran 

yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Soko Tunggal setiap hari. 

Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua santri, jika ada santri yang tidak 

mengikuti kegiatan sampai beberapa kali tanpa alasan yang bisa diterima 

atau ditoleransi maka santri akan dikenakan saksi atau ta‟zir dari pengurus 
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Pondok Pesantren. Namun sanksi yang diberikan adalah sanksi yang 

bersifat mendidik bukan berupa hukuman fisik. 

Program pembelajaran harian di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

(a) Shalat berjamaah  

Yaitu suatu kegiatan melaksanakan shalat secara bersama-sama 

(berjamaah) di Masjid Soko Tunggal. Kegiatan ini rutin selalu 

dilakukan pada saat tiba waktu untuk melaksanakan shalat wajib. Shalat 

jamaah banyak memiliki keutamaan dibandingkan shalat yang dijalani 

sendirian. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengurus 

pondok pesantren, yaitu ustadz Adib. 

“Di pondok pesantren ini kami biasakan kepada para santri, untuk 

selalu taat mengikuti kegiatan shalat berjamaah. Sebab shalat 

berjamaah memiliki banyak keutamaan, salah satunya pahalanya 

itu 27 derajat. Selain itu, Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar 

para santri terbiasa untuk disiplin dalam menjalankan shalat tepat 

waktu.” (Wawancara tanggal 2 Juni 2011) 

Dari petikan wawancara diatas dapat dketahui bahwa para santri 

selalu dibiasakan agar senantiasa melaksanakan shalat berjamaah. 

Tujuannya adalah agar para santri terbiasa untuk selalu melaksanakan 

shalat tepat waktu. 

Hal yang senada, juga di ungkapkan oleh salah seorang santri, 

yang bernama Dadik. 
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“Dipondok pesantren ini kami dibiasakan untuk selalu mengikuti 

shalat berjamaah. Kami selalu dingatkan untuk selalu 

melaksanakan shalat tepat pada waktunya dan senantiasa 

melakukan shalat secara berjamaah, karena memiliki keutamaan 

yang lebih besar dibandingkan dengan shalat sendirian.” 

(Wawancara tanggal 8 Juni 2011) 

 

Selain berjamaah shalat lima waktu, di pondok pesantren ini 

juga diadakan kegiatan shalat dhuha berjamaah. Kegiatan ini dilakukan 

pada pagi hari setelah matahari sudah terbit agak tinggi sampai sebelum 

dzuhur. Biasanya shalat dhuha berjamaah jam 07.00 pagi setelah 

tahfidzul Qur‟an. 

Kegiatan shalat dhuha ini dilaksanakan karena mengikuti sunah 

Rasul. Shalat dhuha memiliki keutamaan diantaranya melancarkan, 

memudahkan kita dalam mencari rizki. Karena dengan shalat dhuha 

maka Allah SWT akan memudahkan rizki kita. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah seorang guru 

sekaliigus pengurus pondok pesantren, yaitu pak Masnun. 

“Setiap hari, santri kami ajak untuk shalat dhuha berjamaah. Sebab 

shalat dhuha merupakan ajaran Rasul, yang harus selalu kita 

jadikan panutan. Selain itu karena shalat dhuha memiliki 

keutamaan yang besar, dapat melancarkan rizki. Bagi orang muslim 

shalat jamaah sebaiknya tidak ditinggalkan sebab hukumnya adalah 

sunnah muakkad (sangat dianjurkan)” (Wawancara tanggal 8 Juni 

2011). 

(b) Pengajian kitab kuning 
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Yaitu kegiatan yang mempelajari disiplin ilmu ilmu berdasarkan 

kitab kitab yang terdahulu diantaranya Fiqih, Tauhid, Tafsir, Hadis, Ahlaq 

dan lain lain sebagai bekal para santri dalam menghadapi hidup yang sangat 

komplek dalam masyarakat, agar tetep mampu mampertahankan keimanan 

dan ketaqwaanya kepada Allah SWT. 

Kitab-kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini antara 

lain: Al-Imrithi, Qowaidus Shorfiah, Qowaidul i‟lal, Durrotun Nasihin, 

Tafsir Jalalain, Ta‟limul Muta‟alim, Hidayatus Shibyan ,Mabadi 

Fiqih,Sulam Taufiq,  Al-Jurumiah, Fathul Qorib, Sulam Taufiq, Ta‟limul 

Muta‟alim, Tafsir Jalalain, Nasahidinniyah, Fat‟ul Mu‟in, Hidayatussibyan, 

Fatkul Qorib. 

(c) Tahfidzul Qur‟an  

Yaitu disiplin ilmu yang mempelajari Alqur‟an dengan metode 

binadhor dan bil ghoib (menghafalkan Alqur‟an 30 jus) sekaligus 

mendalami tafsir-tafsirnya, dengan tujuan agar para santri dapat menjaga 

keaslian dan kemurnian alqur‟an sebagai petunjuk dan pedoman hidup 

didunia dan di akhirat. 

Pembelajaran tahfidzul Qur‟an binadhor yaitu dengan menggunakan 

metode sorogan, yaitu santri membaca Al-Qur‟an secara bergantian 

dihadapan Kyai. kemudian Kyai mendengarkan dan jika ada kesalahan 

dalam membaca Al-Qur‟an maka Kyai akan mengoreksinya. Sedangkan 

tahfidzul Qur‟an bil ghoib adalah dengan menggunakan metode sorogan, 
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yakni santri menghadap Kyai satu persatu dan melafalkan Al-Qur‟an dengan 

hafalan. 

Kegiatan tahfidzul Qur‟an dilaksanakan setelah shalat ashar, 

maghrib dan isya serta setelah shalat subuh, tahfidzul qur‟an binadhor 

dilaksanakan setelah shalat ashar dan maghrib. Sedangkan tahfidzul Qur‟an 

bil ghoib dilaksanakan setelah  shalat isya dan shalat subuh. 

(2) Program mingguan 

Selain kegiatan harian seperti shalat jamaah dan pengajian kitab, di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal juga diadakan program atau kegiatan 

mingguan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan ini wajib diikuti 

oleh seluruh santri. Namun orang luar pondok juga diijinkan untuk mengikuti 

kegiatan migguan tersebut. Kegiatan yang dilakukan setiap minggu ini antara 

lain: 

(a) Riyadhlo  

Merupakan sebuah kegiatan proses pengembangan mental dan 

spiritual yang dilaksanakan dengan ritual tertentu, diantaranya: Puasa, wirid, 

dan memperbanyak terjaga ditiap malam dengan tujuan mengendalikan 

nafsu agar memperoleh ketajaman mata hati dan kepekaan sosial sehinga 

mampu mengaplikasikan konsep wihdatul wujud yaitu ketika menghadap 

Allah membawa hamba hambanya dan ketika menghadapi hamba hambanya 

membawa sifat sifat Allah yang mulia. 
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Riyadhlo juga dapat dimaknai sebagai tirakat, yang merupakan suatu 

cara atau metode yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. 

Riyadhlo yang dilaksanakan di pondok ini adalah kumpulan dari berbagai 

dzikir yang dikemas jadi satu dengan formula tertentu untuk kemudian 

diamalkan secara terus menerus, harapannya adalah jika dilakukan dengan 

terus menerus maka akan membekas dalam diri santri dan akan berasa 

manfaatnya. 

Hal diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu pengurus 

pondok pesantren, yaitu ustadz kisno. 

“Jadi begini kang, riyadhlo itu suatu cara atau metode tertentu untuk 

mendekatkan diri dengan Allah. Bentuknya bisa puasa, dzikir dan lain 

sebagainya. Namun di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini bentuknya 

itu sekumpulan dzikir yang dikemas jadi satu dan dengan formula 

tertentu untuk diamalkan. Hal ini bertujuan untuk jika dilakukan secara 

terus menerus akan berasa manfaatnya karena telah membekas.” 

(Wawancara tanggal 4 Juni 2011) 

 

Kegiatan riyadhlo ini biasanya dilaksanakan tiga kali dalam 

seminggu. Setiap santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jika 

ada santri yang tidak mengikuti kegiatan ini, akan dikenakan ta‟zir atau 

hukuman dari pengurus pondok pesantren.  

Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari pengasuh pondok 

pesantren, Gus Nuril. 
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„Pesantren Soko Tunggal ini sendiri bentuknya riyadhlo. Kalau malam 

bangun kemudian shalat malam, setelah itu melakukan dzikir malam.” 

(Wawancara tanggal 1 Juni 2011) 

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh salah seorang santri, yang 

bernama teguh. 

“Dipondok ini setiap minggu diadakan kegiatan riyadhlohan kang, 

seminggu tiga kali. Biasanya kegiatan ini diwajibkan. Karena kalau gak 

ikut nanti dapat teguran. Kalau sudah terlalu lama gak ikut nanti diberi 

hukuman.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011) 

(b) Shalawat nariyahan 

Shalawat nariyah merupakan salah satu program rutin migguan. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari rabu malam kamis. Kegiatan ini 

dilaksanakan dimasjid dengan Kyai, ustadz, dan para santri. Namun 

shalawat nariyah ini juga biasanya diikuti oleh masyarakat sekitar 

pondok, karena memang tidak ada larangan kepada masyarakat luar 

pondok pesantren untuk mengikuti kegiatan ini, Justru malah dianjurkan. 

Kegiatan shalawat nariyah meliputi kegiatan shalat hajat secara 

berjamaah. Kemudin dilanjutkan dengan membaca shalawat nariyah 

sebanyak 4444 kali. Dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin 

oleh Kyai. Kegiatan ini memiliki banyak keutamaan yang besar, salah 

satunya adalah agar hajat atau  kita bisa cepat dikabulkan oleh Allah 

SWT. 

Dalam shalawat nariyahan, para peserta membaca shalawat 

nariyah sebanyak 4444 kali. Jumlah tersebut merupakan formula yang 
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dianggap paling tepat dan cepat terasa manfaatnya. Karena hal tersebut 

ditiru dari ulama-ulama terdahulu yang telah mencoba membaca 

shalawat nariyah dalam berbagai jumlah yang berbeda-beda. Dan 

akhirnya disimpulkan bahwa jumlah 4444 kali merupakan yang paling 

tepat. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Gus Nuril, pengasuh 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

“kegiatan shalawat nariyah di pondok pesantren ini, dilaksanakan 

dengan wirid dan shalat hajat. Kemudian membaca shalawat nariyah 

sebanyak 4444 kali. Kenapa 4444 kali, sebab jumlah itu sudah 

pernah dicoba-coba oleh para ulama terdahulu, dan ternyata jumlah 

itu yang dirasa paling tepat dan memiliki nilai manfaat yang cukup 

besar.” (Wawancara tanggal 3 Juni 2011) 

Mengenai kegiatan yang shalawat nariyah juga, dikuatkan oleh 

keterangan beberapa santri yang mengaku mendapat manfaat positif dari 

kegiatan tersebut, di antaranya mereka merasa bisa lebih dekat dengan 

Yang Maha Hidup. Salah satu di antaranya adalah keterangan dari salah 

seorang santri yang  bernama teguh. 

“Kegiatan shalawat nariyahan ini memiliki manfaat yang besar kang, 

setelah saya nyantri disini dan mengikuti berbagai kegiatan dipondok 

pesantren ini, termasuk shalawat nariyahan ini, setelah saya rutin 

mengikuti kegiatan ini, hati saya sekarang bisa menjadi lebih tenang 

dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup saya kang.” 

(Wawancara tanggal 4 Juni 2011) 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu santri yang lain, 

yaitu Abdur Rohim: 
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“Di pesantren ini itu setiap malam kamis diadakan salawat 

nariyyahan kang. Setiap santri wajib mengikuti kegiatan ini karena 

kegiatan ini memiliki banyak manfaat di samping sebagai bentuk 

ibadah kepada Allah, Sang Khalik yang menciptakan bumi dan 

isinya kang.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

Dari keterangan beberapa santri diketahui, jika kegiatan 

mingguan shalawat nariyyahan diwajibkan bagi para santri untuk 

mengikutinya. Karena shalawat nariyyahan itu memilik keutamaan 

keutamaan sepeti dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat 

membuat hati dan pikiran menjadi tenang dalam menghadapi kehidupan 

di dunia. 

(3) Program bulanan 

Di Pondok Pesantren Soko Tunggal selain terdapat program harian 

dan mingguan juga terdapat program bulanan, yaitu suatu program atau 

kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Kegiatannya diantaranya 

adalah pengajian selapanan ahad pon dan manaqiban. Berikut adalah 

penjelasannya: 

(a) Pengajian selapanan Ahad Pon 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu malam Minggu Pon, 

atau setiap lima minggu sekali. Pengajian ini dilaksanakan di Masjid Soko 

Tunggal yang diikuti oleh segenap santri dan pengurus pondok pesantren, 

alumni pondok pesantren, masyarakat umum sekitar pondok maupun luar 

kota semarang seperti Demak dan Purwodadi, dan para tamu undangan.  
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Pengajian ini memiliki keunikan tersendiri yang jarang dijumpai 

dalam pengajian-pengajian di tempat lain, yaitu: Tamu undangan yang 

hadir bukan hanya dari kalangan agama islam tapi juga tokoh-tokoh agama 

lain seperti Kristen, khatolik, Hindu, Buddha dan Konghucu yang 

tergabung dalam FORKH Agama. Sehingga pengajian ini sangat menarik 

minat masyarakat untuk menghadiri pengajian ahad pon. 

Tujuan dari pengajian ini adalah untuk mensyarkan agama islam 

kepada masyarakat umum, sebagai bentuk istiqomah ritual riyadhlo serta 

tak kalah penting yaitu untuk untuk menjalin kerukunan antar umat 

beragama karena kegiatan pengajian ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh 

dari agama lain. 

Hal diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu 

pengurus pondok pesantren, yaitu pak Kisno: 

“Kegiatan pengajian ahad ponan ini, dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mensyarkan agama islam kepada masyarakat seperti pengajian-

pengajian yang lain. Pengajian ini juga merupakan istiqomah ritual 

riyadhlo. Namun pengajian Ahad Pon sedikit berbeda dengan 

pengajian yang lain. Disini kami mengundang para tokoh FORKH 

Agama yang merupakan tokoh lintas agama. Hal tersebut kami 

maksudkan untuk menjalin keukunan antar umat beragama dengan 

mengadakan suatu kegiatan bersama yang dihadiri oleh para tokoh 

agama lain.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

Kegiatan pengajian ini dilaksanakan ba‟da isya, sampai dengan 

tengah malam. Pengajian ini diawali dengan shalawatan bersama grup 

terbangan pondok pesantren, dilanjutkan dengan membaca dzikir bersama, 
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kemudian asrokolan bersama-sama, dilanjutkan dengan khutbah dan 

diakhiri dengan doa bersama serta makan bersama (bancaan). 

Manfaat yang diharapkan dari pengajian ini adalah dapat lebih 

mendekatkan diri pada Allah SWT karena kegiatan ini merupakan 

istiqomah ritual riyadhlo. Selain itu diharapkan dapat menambah ilmu dan 

pengetahuan bagi para pesertanya sesuai dengan materi yang dikhutbahkan 

dan dapat meningkatkan kerukunan lintas agama karena dihadiri oleh 

tokoh-tokoh agama lain. 

Penjelasan diatas sesuai dengan keterangan dari salah seorang 

pengurus pondok pesantren, pak Masnun: 

“Kegiatan ahad pon ini memilki banyak manfaat, selain sebagai 

bentuk ibadah, juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat 

meningkatkan kerukunan antar umat beragama, serta diharapkan dapat 

memupuk toleransi santri terhadap keberadaan umat lain.” 

(Wawancara tanggal 2 Juni 2011). 

(b)Manaqib  

Kegiatan manaqib dilaksanakan setiap bulan sekali, biasanya 

dilaksanakan setiap tanggal 11 dalam penanggalan hijriyah. Kegiatan ini 

dilaksanakan setelah shalat isya sampai dengan selesai. Kegiatan ini 

dihadiri oleh para santri dan segenap pengurus serta oleh masyarakat 

sekitar pondok. 

Kegiatan manaqib ini bertujuan untuk mahabah terhadap syekh 

Abdul Qodir Al-Jaelani, yaitu dengan membaca bacaan manaqib kepada 

syekh Abdul Qodir Al-Jaelani. Karena beliau adalah salah satu Wali Allah 
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yang dulu menjadi ulama besar dan ikut andil dalam perkembangan agama 

Islam.  

Hal diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah seorang 

pengurus pondok pesantren, yaitu pak Masnun: 

“Manaqiban selalu kita laksanakan setiap bulan sekali yaitu setiap 

tanggal 11, dilaksanakan tanggal 11, karena Syekh Abdul Qodir Al-

Jaelani meninggal pada tanggal 11. Kegiatan ini adalah untuk 

mahabah kepada Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani karena beliau adalah 

ulama besar yang merupakan salah satu wali Allah. (Wawancara 

tanggal 2 Juni 2011). 

Kegiatan manaqib diawali dengan membaca tahlil dan surat yasiin. 

Kemudian membaca bacaan manaqib, dilajutkan dengan membaca doa 

bersama dipimpin oleh kyai. Setelah itu dilanjutkan dengan bancaan, 

menikmati hidangan yang telah disediakan. 

(4) Program tahunan 

Program tahunan merupakan suatu program atau kegiatan yang 

dilaksanakan satu tahun sekali pada waktu tertentu. Program tahunan di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal ini adalah kegiatan wirid ditengah laut 

bersama para santri yang kemudian dikenal dengan Asma‟ Qomar. Selain 

diikuti oleh para santri, belakangan kegiatan ini juga diikuti oleh para 

alumni pesantren dan masyarakat luas. 

Kegiatan ini dilaksanakan karena kepasrahan yang total kepada 

Allah SWT. Karena kita sebagai manusia bukanlah apa-apa, hanya makhluk 

Allah yang tak berdaya dan tidak memiliki apapun. Karena sejatinya semua 
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benda yang ada di dunia ini adalah milik Sang Khalik yaitu Allah SWT. 

Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan meminta pertolongan Allah 

SWT. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan tingkat kekhusukan 

tertentu. Yaitu dengan melakukan wirid tertentu menggunakan perahu motor  

ditengah laut pada waktu tengah malam. Maka diharapkan  akan dapat 

menimbulkan sikap kepasrahan total kepada Allah SWT. Kegiatan ini 

adalah untuk  bertawassul terhadap Nabi Khidir AS, karena beliau adalah 

nabi yang diturunkan Allah yang tinggal di lautan dan dipercaya bahwa 

beliau sampai sekarang masih hidup. 

Hal di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah seorang 

pengurus Pondok Pesantren, pak Kisno: 

“Kegiatan asma qomar itu dilakukan setahun sekali yaitu wirid ditengah 

laut dan bertawassul kepada Nabi Khidir AS yang dipercayai sampai 

sekarang masih hidup.  Tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat 

kekhusukan tertentu. Coba anda bayangkan tengah malam, naik perahu 

motor di tengah laut dan melakukan wirid. Jika anda takut maka anda 

tidak akan mendapatkan kekhusukan yang diinginkan. Maka kuncinya 

adalah kepasrahan total kepada Allah .” (Wawancara tanggal 4 Juni 

2011) 

(5) Program yang bersifat insidental 

Program ini adalah program yang sebenarnya tidak direncanakan 

terlebih dahulu atau sifatnya mendadak. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

event-event tertentu atau jika pondok pesantren kedatangan tamu  atau tokoh 

tertentu, sehingga dilaksanakan suatu kegiatan. 
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Salah satu contoh adalah pengajian dan diskusi yang diadakan saat 

kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti almarhum KH. Abdurrahman Wahid 

(Gusdur) dan  Prabowo, pertemuan dengan para tokoh agama dan 

kepercayaan lain seperti dengan tokoh Ahmadiyyah, dan yang terbaru 

adalah pada tanggal 26 mei 2011 kehadiran Iwan Fals seorang penyanyi 

yang telah melegenda di Indonesia. 

Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental seperti ini, biasanya juga 

dihadiri oleh tokoh-tokoh dari agama lain. Tujuannya adalah untuk 

membiasakan khususnya para santri agar lebih terbiasa berinteraksi dengan 

umat agama lain, yang pada akhirnya adalah untuk membina sikap toleransi 

pada diri para santri terhadap keberagaman yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Hal yang demikian sesuai dengan apa yang diungkapka oleh salah 

seorang pengurus pondok pesantren, Ustadz Kisno: 

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada event-event tertentu, 

biasanya turut diundang para tokoh FORKH Agama. Tujuanya adalah 

untuk membiasakan para santri untuk bergaul dengan umat lain, 

sehingga sikap toleransinya terbina.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

2. Latar Belakang Pondok Pesantren Soko Tunggal Melaksanakan 

Pembinaan Nilai Toleransi 

a. Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Soko Tunggal 

Pondok  Pesantren Soko Tunggal didirikan oleh Gus Nuril, pada 

tahun 1993 setelah kepulangannya dari safari religi. Kemudian beliau 
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mendirikan Pondok Pesantren Soko Tunggal. Tujuan didirikannya pondok 

pesantren ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1) Mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santri, sebagai pegangan 

dan pedoman hidup santri dan agar dapat diamalkan dalam kehidupan 

masyarakat.  

2) Mencetak santri yang yang shaleh tidak hanya dalam bidang agama akan 

tetapi juga santri yang mampu mengaplikasikan keshalehan sosial. 

Sehingga lebih tajam terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

3) Mendidik para santri menjadi santri yang yang memiliki akhlakul 

karimah sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

SAW.  

4) Mendidik santri-santri yang mampu menebarkan kasih sayang terhadap 

semua umat.  

5) Mendidik santri agar menjadi orang yang memiliki toleransi yang tinggi 

terhadap semua umat. 

6) Mendidik santri menjadi manusia yang memiliki ketajaman hati dan 

pikiran, sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 

kehidupan dengan bijaksana. 

Dari tujuan diatas terdapat salah satu tujuan yaitu mendidik santri 

agar menjadi orang yang memiliki toleransi tinggi terhadap semua umat. 

Dari tujuan ini dapat diketahui bahwa pondok pesantren ini ingin 

mengajarkan nilai dan sikap toleransi terhadap para santri. Para santri juga 



100 

 

diajarkan untuk menebarkan kasih sayang kepada semua umat sesuai sifat 

Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah SWT. 

Hal ini sesuai dengan keterangan dari K.H. Nuril Arifin Husein, 

MBA: 

“Jika kita ingin surganya Allah, maka kita harus mengaplikasikan sifat-

sifat Allah. Jika Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang 

memberi nafas pada makhluknya, jika kita ingin menyatu dengan Allah 

(darul wujud) maka kita harus mengaplikasikan sifat-sifat Allah.” 

(Wawancara tanggal 3 Juni 2011) 

Mengenai sikap toleransi yang diajarkan kepada para santri juga 

dikuatkan dengan keterangan salah seorang pengurus Pondok pesantren, 

yaitu Ustadz Kisno: 

“Untuk mentransferkan nilai dan sikap toleransi kepada para santri, di 

pesantren ini dibentuk suatu lembaga  atau komunitas bukan Cuma 

untuk santri yang dipondok tapi juga untuk santri kalong yang ngaji 

dipesantren yang belajar tentang ilmu kehidupan, tentang menyayangi 

sesama makhluk Allah.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

Dari keterangan diatas diketahui bahwa pembinaan nilai toleransi 

merupakan salah satu tujuan dari Pondok Pesantren Soko Tunggal. Tujuan 

tersebut diaplikasikan dengan membuat komunitas bagi para santri yang 

didalamnya ada kegiatan tentang ilmu kehidupan seperti saling menyayangi 

sesama dan saling menghormati perbedaan. 

b. Latar belakang Kyai 

KH. Nuril Arifin Husein, MBA, merupakan seorang kyai yang 

memiliki sikap toleran terhadap semua golongan dan perbedaan umat. 
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Beliau adalah sosok kyai yang sangat bijaksana dalam menyikapi berbagai 

permasalahan. Salah satu contohnya adalah beliau memprakarsai berdirinya 

FORKH Agama untuk menjalin kerukunan umat beragama. Hal ini juga 

dilatarbelakangi oleh ajaran hidup yang beliau pegang teguh yaitu ajaran Ar-

Rahman atau kasih sayang terhadap semua umat manusia, sehingga beliau 

memprakarsai berdirinya FORKH Agama dengan harapan dapat menjaga 

kerukunan antar umat beragama. 

Hal ini dibenarkan oleh para santrinya, salah satunya adalah santri 

yang bernama Habib yang memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Abah adalah sosok yang patut diteladani, beliau adalah sosok orang 

yang sangat toleran terhadap semua golongan, bahkan terhadap aliran 

yang dianggap sebagian orang adalah sesat seperti Ahmadiyyah. Beliau 

juga sosok orang yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Contohnya waktu ada pengrusakan sebuah 

gereja di Semarang, kemudian abah jadi orang yang memprakarsai 

lahirnya FORKH Agama untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar 

tidak terjadi gesekan antar umat beragama.” (Wawancara tanggal 4 Juni 

2011) 

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang pengurus Pondok 

Pesantren, yaitu Ustadz Kisno: 

“Abah itu bagi kami dan para santri pada khususnya merupakan, 

seorang yang dapat dikatakan sebagai teladan bagi santri. Beliau sangat 

toleran terhadap semua agama, hal ini beliau tunjukkan dengan selalu 

mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan dari multi agama. 

Selain itu, karena beliau adalah orang yang sangat bijaksana, maka tak 

heran beliau sering menjadi tempat curhat bagi para tokoh-tokoh agama 

lain.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011) 
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Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa  KH. Nuril Arifin 

Husein, MBA adalah sosok yang sangat toleran dan bijaksana. Sikap toleran 

beliau didapatkan dari hasil belajar melalui banyak kyai yang ditemuinya. 

Diantaranya adalah: Gus Jogo Reso, Syech Ya‟qub, Sulton Abdul Khamid, 

Gus Nur Salim, Gus Ali Sidoarjo, Mbah Kholil Sonhaji, Tubagus Ahmad, 

mbah Nur Moga, Mbah Hasan Mangkli, Mbah Syahid Kemado, Kyai Abdul 

Azis. 

Para kyai inilah yang mentasybihkan beliau menjadi penceramah 

memperoleh ilmu ilmu khusus (Laduni). Bahkan sikap egaliter dan toleran 

dengan semua golongan yang ada pada dirinya diwarisi dari kyai-kyai 

tersebut, yang kemudian matang setelah khidmat pada Gusdur (KH. 

Abdurrahman Wahid). Akhirnya pada puncaknya diperintahkan untuk 

mendirikan pondok pesantren. Dengan bekal Khidmah Sami‟na Wa ato‟na 

dengan para sesepuh. Guna mewariskan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang 

telah beliau peroleh kepada para santrinya kelak. Hal ini sesuai dengan 

keterangan dari Gus Nuril: 

“Pesantren ini didirikan tahun 1993, ketika itu sehabis saya melakukan 

kholwat dan riyadhlo selama kurang lebih 3 tahun. Saat itu saya 

dianjurkan oleh banyak kyai supaya mbangun pesantren. Di antaranya: 

Abdullah Agus, Kyai Imam Syuro, Gus Mus, dan Dullah Salam,  Untuk 

mengajarkan dan mewariskan ilmu dan pengetahuan yang saya 

memiliki pada para santri jika sudah memiliki pondok pesantren kelak.” 

(Wawancara tanggal 1 Juni 2011) 

c. Kondisi masyarakat sekitar 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

Kelurahan Sendangguwo, diketahui bahwa kelurahan ini memiliki tingkat 

keragaman yang cukup tinggi. Keragaman tersebut ada dalam aspek agama 

dan etnis. Tercatat masyarakat di Kelurahan Sendangguwo tidak hanya 

beragama Islam saja, akan tetapi juga berasal dari banyak agama seperti 

agama Kristen, Buddha, Hindu, Khatolik, dan kepercayaan Konghucu. 

Selain itu di Kelurahan Sendangguwo, juga memiliki masyarakat yang 

berasal dari berbagai etnis, diantaranya: Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Bali, 

Flores, China. 

Tingkat pluralitas masyarakat Kelurahan Sendangguwo ini, jika 

tidak disikapi dengan hati-hati, dapat memberikan ancaman terjadinya 

gesekan antar anggata masyarakat Kelurahan Sendangguwo yang berbeda 

baik agama maupun etnis. Hadirnya Pondok Pesantren Soko Tunggal, di 

Kelurahan Sendangguwo ini memberikan kontribusi yang cukup positif bagi 

kerukunan antar umat beragama dan etnis. Sebab pondok pesantren ini 

sangat menghargai adanya pluralitas dan keragaman di dalam masyarakat. 

Pondok pesantren ini sering mengadakan kegiatan yang melibatkan dan 

mengundang para tokoh-tokoh dari berbagai agama, salah satunya melalui 

pengajian Ahad Pon. hal ini dapat menjadikan titik tolak untuk menjalin 

hubungan baik antar umat beragama yang saling menghormati dan saling 

toleran satu sama lain. 

Pernyataan diatas dikuatkan oleh pernyataan salah satu pamong 

Kelurahan Sendannguwo, ibu Umi: 
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“Di sini masyarakatnya itu beragam mas, dari berbagai agama dan 

berbagai etnis. Tapi Alhamdulillah di sini semua masyarakatnya hidup 

rukun, tidak pernah terjadi masalah akibat dari perbedaan tersebut. Di 

sini juga sering diadakan kegiatan yang melibatkan dari berbagai agama 

seperti kerja bakti, selain itu juga di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

sering diadakan kegiatan, yang turut mengundang perwakilan dari 

semua agama. Jadi hal itu menjadikan msayarakat dari berbagai umat 

beragama bisa saling memahami, dan mengerti tentang arti 

kebersamaan karena sering bertemu dan bergaul.” (Wawancara tanggal 

9 Juni 2011) 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui, bahwa meskipun masyarakat 

Kelurahan Sendangguwo berasal dari berbagai agama dan etnis, nyatanya 

mereka tetap dapat hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain 

karena mereka sudah terbiasa bertemu, bergaul dan berinteraksi dalam 

berbagai kegiatan bersama baik yang diadakan oleh masyarakat itu sendiri, 

kelurahan, dan oleh Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

3. Toleransi Seperti Apakah Yang Dibinakan di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal? 

a. Toleransi dalam kehidupan beragama 

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa salah satu nilai yang 

dibinakan di dalam pondok pesantren ini adalah nilai dan sikap toleransi 

dalam kehidupan beragama. Karena dari nilai dan sikap toleransi itulah, 

yang akan dikembangkan menjadi sikap saling menghormati dan 

menghargai perbedaan-perbedaan keyakinan dan agama. 

Pembinaan nilai Toleransi di Pondok Pesantren Soko Tunggal, 

diharapkan dapat membina mental dan sikap para santri agar selain menjadi 
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santri yang baik, cerdas serta berakhlakul karimah juga menjadi santri yang 

memiliki sikap toleran terhadap perbedaan iman dan keyakinan sesama 

umat manusia. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang 

bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya kepada sesama muslim tapi kepada 

sesama umat manusia. 

Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari pengasuh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, Gus Nuril: 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, 

bukan hanya bagi sesama muslim saja. Para santri harus memiliki hati 

seperti segoro yang luas dan tetap suci walaupun didatangi lumpur, 

kerikil, sampah, dan benda-benda lain. Jadi kita harus menerima 

kenyataan adanya perbedaan agama tanpa harus mempermasalahkan 

kebenarannya. Masalah mana yang paling benar, gak usahlah kita 

ributkan, biar menjadi tanggung jawab masing-masing.” (Wawancara 

tanggal 3 Juni 2011) 

Dari keterangan diatas dapat diketahui, bahwa para muslim harus 

memiliki sikap toleran yang tinggi terhadap adanya perbedaan agama dan 

keyakinan. Seorang muslim seharusnya memiliki hati seperti samudera yang 

luas dan meskipun didatang oleh banyak benda yang najis dan kotor akan 

tetapi tetap tidak mengurangi kesuciannya. Seperti halnya kenyataan yang 

mengharuskan adanya perbedaan agama, maka kita harus toleran terhadap 

perbedaan agama tersebut tanpa perlu mempermasalahkan nilai 

kebenarannya. 

Dipondok Pesantren ini diajarkan dan ditanamkan nilai dan sikap 

toleransi kepada para santri tujuannya agar santri memahami bahwa 
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perbedaan agama adalah hal yang wajar, jadi harus dipandang sebagai suatu 

keragaman yang membawa keindahan. Selain itu santri juga diharapkan 

memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain. 

Pernyataan diatas dikuatkan oleh pernyataan dari salah seorang 

pengurus, yaitu Ustadz Kisno: 

“Di pesantren ini kami tanamkan dan ajarkan nilai-nilai toleransi pada 

para santri agar membentuk diri santri menjadi santri yang toleran 

terhadap adanya perbedaan agama di Indonesia. Karena kita tahu, sikap 

toleran ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan 

kerusuhan yang mengatasnamakan agama.” (Wawancara tanggal 4 Juni 

2011) 

Hal senada juga diungkapkan oleh para santri, salah satunya 

keterangan dari santri yang bernama teguh: 

“Di dalam pondok pesantren ini, kami selalu diajarkan dan diingatkan 

untuk selalu menghargai dan menghormati umat beragama lain. Karena 

mereka ya bukan musuh, tapi kan mereka juga sama seperti kita lah 

kang, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah.” (Wawancara 

tanggal 4 Juni 2011). 

b. Toleransi dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara 

Pondok Pesantren Soko Tunggal merupakan sebuah potret pondok 

pesantren yang melakukan pembinaan nilai toleransi kepada para santrinya. 

Pembelajaran di pondok pesantren ini tidak hanya untuk mencerdaskan 

santri dan membentuk diri santri yang shaleh. Tetapi juga guna membentuk 

santri yang memiliki sikap toleran terhadap adanya berbagai perbedaan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Santri tidak hanya diarahkan untuk menjadi santri yang shaleh sesuai 

ajaran agama. Akan tetapi juga santri yang mampu mengaplikasikan 

keshalehan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berbuat 

baik dan menyayangi sebagai sesama manusia, sesuai dengan konsep hablu 

minannaas. Semua itu akhirnya adalah untuk menciptakan keharmonisan 

dan kerukunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara jika santri 

sudah lulus kelak. 

Pernyataan diatas sesuai dengan keterangan dari pengasuh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, Gus Nuril: 

“Umat islam itu umat pilihan, maka kita seharusnya mampu menjadi 

orang shaleh sesuai tuntunan agama. Kita juga seharusnya itu dapat 

dapat mengaplikasikan keshalehan sosial kita, dengan menebarkan 

kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama untuk mengajak kepada 

surga Allah. Untuk itu santri disini diarahkan untuk dapat berbuat baik 

kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya.” 

(Wawancara tanggal 1 Juni 2011) 

Dari keterangan diatas, diketahui santri dibimbing dan diarahkan 

untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa memandang latar 

belakangnya, seperti suku, etnis, ras, agama. Tujuannya adalah untuk 

membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

harmonis. 

4. Bagaimanakah Pembinaan Nilai Toleransi Beragama Di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal? 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, diketahui bahwa pembinaan nilai toleransi beragama 

dilaksanakan melalui tiga hal, yaitu: 

a. Upaya melalui pembiasaan di dalam kehidupan pondok pesantren sehari-

hari. 

Pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal dilaksanakan melalui praktek secara langsung kepada santri dalam 

kehidupan pondok pesantren sehari-hari, yaitu dengan membiasakan para 

santri untuk lebih sering berinteraksi dengan umat beragama lain. Dasar dari 

pembinaan toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini 

adalah berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Al-Hadist. Biasanya interaksinya 

terjalin melalui sebuah kegiatan yang diadakan bersama umat beragama 

lain, seperti kegiatan pengajian Ahad Pon. 

Biasanya dalam kegiatan yang dilakukan bersama umat agama lain 

seperti pengajian ahad pon, akan terjalin sebuah hubungan pergaulan antara 

santri dengan umat agama lain, yaitu hubungan pertemanan. Diawali dengan 

pertemanan itulah kemudian mereka akan saling mengenal, saling 

memahami, dan diharapkan dapat menimbulkan rasa saling pengertian dan 

toleran terhadap perbedaan keyakinan mereka. 

Setiap kegiatan yang melibatkan umat lintas agama, oleh Pondok 

Pesantren Soko Tunggal dimanfaatkan sebagai ajang untuk membina nilai 

toleransi beragama para santri. Sebab dalam kegiatan tersebut para santri 
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benar-benar dihadapkan secara langsung dengan berbagai umat dari agama 

lain yang berbeda dengan keyakinan mereka. Kemudaian para santri diberi 

kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dan bertanya-tanya kepada 

umat beragama lain, dalam keadaan yang rukun, saling menghormati dan 

menghargai. Sehingga hal ini dapat menimbulkan perasaan saling 

pengertian dan toleran terhadap adanya perbedaan keyakinan mereka. 

Hal ini sesuai dengan keterangan dari salah seorang pengurus 

Pondok Pesantren Soko Tunggal, Ustadz Kisno: 

“Untuk membina sikap toleransi pada santri, biasanya kita adakan 

kegiatan bersama dengan umat lintas agama seperti kegiatan doa 

bersama. Karena doa bersama ini tidak menyalahi aturan. Karena doa 

bersama ini santri akan berkumpul dengan umat agama lain dan berdoa 

menurut keyakinannya masing-masing. Sebenarnya sih pada intinya 

menuju pada Allah. Nah kegiatan ini menunjukkan adanya pembinaan 

nilai toleransi, kenapa begitu, ya karena akan menyadarkan para santri, 

oh, ternyata dari berbagai umat beragama yang berlainan bisa saling 

rukun dan berdoa bersama.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

Senada dengan keterangan pengurus, para santri juga memberikan 

keterangan mengenai kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Soko 

Tunggal bersama umat lintas agama, salah satunya adalah keterangan dari 

santri yang bernama Habib, menyatakan: 

“Di sini sering kang diadakan kegiatan bersama orang Kristen, Buddha, 

Hindu, ya semua agama. Yang pernah saya ikuti itu biasanya pengajian 

Ahad Pon, kemudian dulu pernah ngadain kegiatan doa bersama  di tugu 

muda. Di sini sering kang diadakan kegiatan seperti itu, bersama umat 

agama lain. Dulu juga umat Kristen pernah mengadakan santunan anak 

yatim di pondok ini. Banyak kang kegiatan seperti itu.” (Wawancara 

tanggal 2 Juni 2011) 
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Untuk lebih mengerti arti perbedaan keyakinan dan cara 

menyikapinya. Di bentuk sebuah forum sebagai ajang untuk berdiskusi, 

bersilaturahmi, dan saling memahami bahwa perbedaan agama adalah sebuah 

rahmat, jadi tidak perlu dipermasalahkan, forum yang dimaksud adalah 

Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama (FORKH Agama). 

Dalam FORKH Agama, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah 

berdiskusi mengenai berbagai permasalahan tentang kehidupan beragama 

yang ada di Indonesia, untuk kemudian bersama-sama dicari solusi 

pemecahan masalah yang terbaik. Dengan diskusi tersebut santri akan lebih 

tahu bagaimana pola pikir umat dari agama lain. Hal itu dapat memperkaya 

imu pengetahuan yang dimiliki oleh para santri, sehingga santri dalam 

memandang kehidupan beserta permasalahannya tidak hanya terpancang pada 

satu aspek saja. 

Untuk lebih meningkatkan rasa toleransi santri, maka FORKH 

Agama, mengadakan berbagai kegiatan sosial yang tujuannya adalah untuk 

meberdayakan masyarakat dan membantu sesama yang sedang membutuhkan 

atau tertimpa musibah. Dalam kegiatan tersebut para santri diberi kesempatan 

dan dibiasakan untuk dapat menjalin kerjasama dengan umat dari agama lain 

dalam rangka membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. 

Pernyataan diatas dikuatkan dengan keterangan dari salah seorang 

pengurus pondok pesantren, yaitu Ustadz Kisno: 
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“Cara mentransformasikan nilai toleransi, kita lakukan dengan cara 

membentuk FORKH Agama. Disitu dari lintas iman dan agama di 

seluruh Semarang kita kumpulkan. Memang berawal dari sebuah 

pertikaian dimana ada gereja yang diserang oleh massa yang 

mengatasnamakan agama islam. Untuk mencegah gesekan yang lebih 

besar kemudian kita kumpulkan tokoh-tokohnya dulu dengan harapan 

bahwa jika tokohnya bilang A maka umatnya juga akan mengikuti.” 

(Wawancara tanggal 4 Juni 2011) 

Melalui kerjasama yang terjalin antara santri dengan umat agama lain, 

maka diharapkan dapat menumbuhkan nilai dan sikap toleransi pada diri 

santri. Karena dalam kegiatan sosial tersebut santri akan menyadari ternyata 

umat dari agama lain pun memiliki kepekaan sosial terhadap sesama yang 

sedang membutuhkan bantuan. Sehingga santri menyadari pada dasarnya 

semua agama mengajarkan pada kebaikan. Untuk itu perbedaan agama tidak 

perlu dipermasalahkan karena pada dasarnya semua agama mengajarkan pada 

kebaikan, hanya saja dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. 

b. Keteladanan Kyai 

Keberadaan suatu kyai dalam sebuah Pondok Pesantren adalah 

sebagai ide dan orang yang mengarahkan kemana arah pendidikan dari 

pondok pesantren tersebut. Seorang kyai juga dianggap sebagai orang yang 

memiliki ilmu agama yang tinggi dan memiliki kedekatan dengan Allah SWT 

dibandingkan orang biasa. Oleh karena itu kyai sangat dihormati oleh 

masyarakat, santri dan siapapun yang mengenalnya. Selain itu segala sikap 

dan tingkah laku kyai biasanya akan dijadikan sebuah keteladanan. 

Kyai di dalam Pondok Pesantren dapat dikatakan sebagai guru besar 

atau maha guru sehingga sangat dihormati oleh para santrinya. tingginya 
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kedudukan guru dalam islam masih dapat dilihat secara nyata pada zaman 

sekarang, terutama di pesantren-pesantren di Indonesia. Santri bahkan 

membungkukkan diri jika dihadapan kyainya. Hal itu karena para santri 

menganggap kyai merupakan slah satu orang yang muliakan Allah SWT. 

KH. Nuril Arifin, MBA atau lebih akrab dipanggil Gus Nuril, 

merupakan sosok Kyai yang pandai dalam menyampaikan ceramah. Beliau 

juga dikenal sebagai sosok kyai yang sangat bijaksana dan memiliki sikap 

toleran terhadap semua umat. Karena sikap toleran beliau itulah, banyak 

permasalahan dan kekisruhan akibat perbedaan agama dapat terselesaikan. 

Hal ini dibenarkan oleh para santri, salah satunya adalah santri yang 

bernama Habib: 

“Bagi saya lo kang, abah itu adalah seorang yang dapat dijadikan panutan 

bagi santri-santrinya. Beliau itu sangat biijak dala menyelesaikan 

masalah. Abah tidak menyalah kan salah satu pihak tapi mengajak secara 

bersama mencari solusinya. Abah itu orangnya sangat toleran banget. 

Terutama pada pebedaan agama, makanya abah banyak sekali memiliki  

teman non muslim. Bahkan abah sering diundang untuk khotbah di 

gereja-gereja.” (Wawancara tanggal 2 Juni 2011). 

Sikap toleran beliau inilah yang ingin diturunkan kepada para santri di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. Sikap itu pula yang diteladani oleh para 

santrinya. Banyak para santri yang mengaku mengagumi sikap toleransi dari 

kyai mereka, yaitu Gus Nuril sehingga mereka kemudian memutuskan untuk 

menjadi santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini. 
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Gus Nuril mengajarkan tentang toleransi beragama kepada santrinya 

dengan cara keteladanan sikap dan perilakunya. Beliau selalu menerima siapa 

saja dan menghargainya sebagai sesama makhluk Allah tanpa membedakan 

latar belakang agamanya. Bahkan beliau memberikan keteladanan yang luar 

biasa kepada para santrinya dengan mengijinkan umat Ahmadiyyah untuk 

melakukan kegiatan di Pondok Pesantren Soko Tunggal, padahal saat itu 

sedang terjadi kontroversi tentang keberadaan Ahmadiyyah. Tujuannya 

adalah untuk memberikan pembelajaran kepada para santri bahwa perbedaan 

tidak harus disikapi dengan permusuhan, tapi lebih baik dengan cara damai 

dan menghormati mereka dengan keyakinan mereka. Diterimanya umat 

Ahmadiyyah dilakukan bukan karena aqidah Ahmadiyyah itu benar, akan 

tetapi hanya semata-mata menjaga keutuhan NKRI agar tidak terjadi  koflik 

beragama. 

Hal ini diungkpkan oleh Ustadz Kisno, yang merupakan salah seorang 

pengurus Pondok Pesantren: 

“Dulu disini pernah disinggahi oleh jemaat Ahmadiyyah, selain itu juga 

ahmadiyyah juga pernah mengadakan kegiatan disini. Kemudian akan 

mengadakan pengajian bersama, namun tersendat dalam urusan perijinan 

di propinsi, selain itu juga pengajian itu diprotes oleh FPI kita menerima 

mereka bukan karena semata-mata akidah mereka benar, tapi karena kita 

ingin menjaga keutuhan NKRI saja.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

Dari keteladanan sikap toleran Gus Nuril inilah yang kemudian 

diteladani oleh para santri. Santri belajar dari pengalaman hidup dan sikap 

Gus Nuril terhadap umat beragama lain. Sehingga dalam diri santri akan 
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tertanam nilai dan sikap toleransi beragama, yang akhirnya membawa santri 

pada sikap mau menghormati dan menghargai perbedaan agama. 

c. Melalui program pembelajaran 

Di dalam setiap program pembelajaran di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal ini, selalu disisipkan ajaran-ajaran moral seperti berbuat baik kepada 

sesama, toleransi kepada umat agama lain, sopan-santun, berbagi dengan 

sesama dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membina mental para santri, 

agar santri tidak hanya cerdas dalam keilmuan tapi juga menjadi santri yang 

shaleh dan bermoral. 

Pembinaan nilai toleransi yang dilaksanakan dalam program 

pembelajaran adalah melalui pengajian kitab-kitab akhlak. Karena kitab-kitab 

akhlak mengkaji tentang bagaimana kita harus berbuat baik kepada sesama, 

menghormati umat lain, sopan-santun terhadap guru, orang tua, dan sesama 

teman. Dalam pembelajaran tersebut santri diajarkan untuk selalu berbuat 

baik kepada siapapun utamanya terhadap sesama manusia (hablu 

minannaas). 

Selain itu pembinaan toleransi kepada para santri, juga dilakukan pada 

saat kegiatan pembelajaran yang lain seperti saat melakukan mujahadahan 

(riyadhlo), pengajian Ahad Pon dan kegiatan kegiatan lainnya. Kegiatan-

kegiatan di atas merupakan kegiatan yang mengembangkan mental para santri 

untuk mempertajam mata hati mereka dan kepekaan sosialnya. Dengan 

kepekaan sosial yang semakin ditingkatkan diharapkan dengan berbagai 
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kegiatan pembinaan mental, maka diharapkan santri akan lebih terbuka dalam 

memahami perbedaan yang ada. Sehingga akan muncul sikap toleransi santri. 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Gus Nuril sendiri, yang 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Pesantren ini ya setiap malam riyadhlohan, shalat hajat, wirid, itu semua 

dilakukan untuk membina mental santri. Dan setiap khutbah saya selalu 

ingatkan santri dan semuanya agar selalu rukun dengan sesama muslim, 

dan dengan umat lain karena toh sama-sama makhluk Allah.” 

(Wawancara tanggal 3 Juni 2011). 

Hal itu dibenarkan oleh para pengurus pondok pesantren yang 

bernama Ustadz Kisno: 

“Di sini biasanya diadakan riyadhlo dan mujahadahan itu seminggu tiga 

kali, kalau dulu memang wajib tiga kali seminggu. Disinilah ajang untuk 

membina mental para santri. Tengah malam menjalani wirid, shalat 

malam, dan juga istighosahan yang dipimpin langsung oleh abah. Dan 

dalam khotbahnya abah selalu mengingatkan kepada para santri untuk 

menjalin persatuan dan kesatuan, dan kerukunan dengan umat agama 

lain. (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

Di dalam setiap akhir kegiatan pembelajaran dan setiap event 

kegiatan, biasanya para kyai dan para guru selalu mengingatkan dan 

memberikan nasehat atau tausiah kepada para santri agar memahami makna 

perbedaan yang sesungguhnya, selalu menghargai umat beragama lain, 

meskipun berbeda keyakinan. 

Hal diatas sesuai dengan keterangan para santri, salah satunya 

adalah teguh: 
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“Abah itu selalu mengajarkan toleransi lewat perkumpulan dan 

pembelajaran. Disitu abah selalu menghimbau untuk selalu 

menghormatim agama lain dan tidak merlu mencampuri urusan mereka. 

Itu yang biasanya abah ingatkan.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

 

5. Faktor Apa Sajakah Yang Mendukung Pembinaan Nilai Toleransi di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal? 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan 

nilai toleransi di Pondok Pesantren Soko Tunggal, adalah sebagai berikut: 

a. Pengurus/ Ustadz pengajar 

Pengurus sekaligus pengajar di Pondok Pesantren ini merupakan 

sosok guru yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi. Sebab mereka 

semasa mudanya juga mendalami ilmu agama di berbagai pondok pesantren. 

Oleh karena itu para guru dimintai tolong oleh Gus Nuril untuk membantu 

mengajar di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini. 

Selain itu para guru di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini, tidak 

hanya cerdas dalam ilmu agama saja, tetapi juga memiliki kepekaan sosial 

yang tinggi terhadap perbedaan agama dalam masyarakat. Sehingga 

kelebihan ini sangat membantu dalam upaya pembinaan nilai toleransi 

kepada para santri. Di samping itu para guru di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal ini juga mampu berperan dalam mentransferkan ajaran dari kyai 

kepada para santri, sehingga para santri lebih cepat menangkap 

pembelajaran dari kyai. 
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b. Santri 

Berdasarkan pengakuan para santri, mereka pada umumnya memilih 

menjadi santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini adalah karena pondok 

pesantren ini, dikenal sebagai pesantren “noto ati”, yaitu melaksanakan 

pembinaan mental para santrinya. selain itu mereka tertarik dengan ajaran 

toleransi yang diajarkan dan dibinakan kepada para santri di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal. 

Hal ini sesuai keterangan dari para santri, salah satunya adalah santri 

yang bernama Habib: 

“Saya sangat senang bisa menjadi santri di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal ini. Karena disini saya mendapatkan banyak ilmu agama dari 

abah dan para guru. Sesuai dengan tujuan saya nyantri disini untuk 

memperoleh bekal agama untuk bekal akhirat.” (Wawancara tanggal 2 

Juni 2011). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dadik, yang juga merupakan 

salah satu Santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini: 

“Saya senang nyantri disini karena disini saya mendapatkan ilmu agama 

yang istilahnya mumpuni, saya disini juga mendapatkan pembinaan 

mental, diajarkan tentang toleransi, dan masih banyak lagi kang ilmu-

ilmu yang lainnya.” (Wawancara tanggal 8 Juni 2011). 

Para santri memiliki motivasi yang cukup tinggi, untuk meneladani 

sikap toleransi yang diajarkan oleh kyai mereka yaitu Gus Nuril. Hal inilah 

yang menjadikan upaya pembinaan nilai toleransi di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal lebih efektif, karena para santri memiliki keinginan yang kuat 

untuk belajar tentang toleransi. 
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6. Faktor apa sajakah yang menghambat pembinaan nilai toleransi 

beragama di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal? 

a. Pengurus/ Ustadz pengajar 

Selain mengajar di Pondok Pesantren Soko Tunggal, para guru juga 

bekerja pada siang hari. Selain itu juga terkadang para guru memiliki 

kepentinngan yang sifatnya mendadak dan penting. Sehingga terkadang para 

guru dan pengurus tidak dapat menemani pada saat kegiatan-kegiatan 

tertentu. Seperti kegiatan Bakti Sosial, untuk itu para santri diberi 

kesempatan untuk bekerjasama dengan umat lain tanpa bimbingan dari para 

guru.   

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah seorang pengurus 

yang bernama Ustadz Adib: 

“Disini posisi kami para pengurus seperti saya, pak Masnun, kang 

Kisno juga kalau siang hari bekerja dan memiliki kesibukan lain selain 

mengajar ngaji. Sehingga yang terjadi itu kadang-kadang saya tidak 

bisa menemani para santri dalam beberapa kegiatan karene saya ada 

kepentingan lain.” (Wawancara tanggal 2 Juni 2011). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang santri, mengenai 

ketidakhadiran guru dalam beberapa kegiatan. Berikut adalah pengakuan 

Teguh: 

“Memang benar kang, pada beberapa kegiatan memang ada guru yang 

tidak bisa ikut karena memiliki kesibukan sendiri. Tapi kami maklum 

kang, kan beliau itu juga punya keluarga jadi ya harus mencari nafkah.” 

(Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 
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Hal inilah yang menghambat pembinaan nilai toleransi beragama di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. Karena guru tidak dapat melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh santri. 

b. Santri  

Mayoritas para santri sudah bekerja, hanya sebagian kecil yang 

masih sekolah dan kuliah. Sehingga terkadang santri yang terbentur dengan 

pekerjaannya tidak dapat mengikuti kegiatan Pondok pesantren. Hal itu jelas 

menjadikan santri memiliki kesempatan yang terbatas dalam mengikuti 

setiap kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

Selain itu, karena kesibukan bekerja para santri menjadikan santri 

sering kecapekan. Sehingga terkadang malas-malasan untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran di pondok pesantren. Ini yang menghambat 

pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

Hal ini sesuai dengan keterangan dari salah seorang pengurus 

pondok pesantren, pak Masnun: 

“Hambatan disini yang mempengaruhi pembelajaran adalah, banyak 

santri yang kerja, biasanya alas an kecapekan dan malas-malasan ikut 

ngaji, sehingga kadang-kadang mempengaruhi yang lain untuk tidak 

ikut ngaji.” (Wawancara tanggal 2 Juni 2011). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang santri yang juga 

telah bekerja, yang bernama Dadik: 

“Iya kang, karena kami juga bekerja kemudian juga di pesantren sering 

ada kegiatan hingga larut malam, itu membuat saya kelelahan. Ya 



120 

 

daripada ngaji malah ketiduran , makanya kang terkadang saya gak ikut 

ngaji.” (Wawancara tanggal 8 Juni 2011). 

 

c. Sarana dan pra sarana 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengurus 

Pondok Pesantren, ternyata fasilitas yang terdapat di Pondok Pesantren 

Soko Tunggal sudah terdapat beberapa yang sudah mengalami kerusakan, 

dan harus segera diperbaiki. Salah satunya yaitu masjid Soko Tunggal, yang 

bangunan bagian plafonnya mulai keropos. Padahal sebagian besar kegiatan 

Pondok Pesantren dilaksanakan di masjid. Hal ini tentu dapat mengurangi 

kenyamanan dalam melaksanakan ibadah di Masjid Soko Tunggal. 

Selain itu pondokan untuk para santri, juga harus ditambah, agar 

dapat menampung lebih banyak santri yang ingin menjadi santri Pondok 

Pesantren Soko Tunggal ini. 

Hal ini sesuai dengan keterangan pengurus Pondok Pesantren, 

Ustadz Kisno: 

“Fasilitas di pondok pesantren ini sebenarnya sudah memenuhi syarat 

untuk mendirikan pesantren, ada masjid, pondokan,dan fasilitas yang 

lain. Tapi beberapa fasilitas perlu mendapat perbaikan, seperti masjid 

meskipun masih kokoh tapi bagian atapnya sudah agak keropos. 

Kemudian pondokan santri perlu ditambah lagi agar dapat menampung 

santri yang lebih banyak.” (Wawancara tanggal 4 Juni 2011). 

B. Pembahasan  

1. Latar Belakang Pondok Pesantren Soko Tunggal Melaksanakan 

Pembinaan Nilai Toleransi. 
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a. Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Soko Tunggal 

Pondok  Pesantren Soko Tunggal didirikan oleh Gus Nuril, pada 

tahun 1993 setelah kepulangannya dari safari religi. Dengan tujuan 

utama adalah mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santri, 

sebagai pegangan dan pedoman hidup santri dan untuk kemudian 

diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pesantren menurut Hasbullah (1996:44), yang mengatakan: Bahwa tujuan 

khusus pondok pesantren adalah mempersiapkan para santri untuk 

menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang 

bersangkuatn serta mengamalkannya dalam masyarakat. 

Namun dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Soko Tunggal 

juga mencanangkan tujuan untuk mendidik santri agar menjadi orang 

yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap semua umat. Hal ini 

merupakan buah dari ajaran hidup dari Gus Nuril yaitu ajaran kasih 

sayang kepada semua umat manusia. Dari tujuan ini dapat diketahui 

bahwa pondok pesantren ini memiliki tujuan  mengajarkan nilai dan 

sikap toleransi terhadap para santri. Para santri juga diajarkan untuk 

menebarkan kasih sayang kepada semua umat sesuai sifat Ar-Rahman 

dan Ar-Rahim Allah SWT. 

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa pembinaan nilai 

toleransi merupakan salah satu tujuan dari Pondok Pesantren Soko 

Tunggal. Tujuan tersebut diaplikasikan dengan membuat komunitas dan 

forum bagi para santri yang didalamnya ada kegiatan tentang ilmu 
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kehidupan seperti saling menyayangi sesama dan saling menghormati 

perbedaan. Forum yang dimaksud adalah Forum Keadilan dan Hak Asasi 

Umat Beragama atau biasa dikenal dengan FORKH Agama. 

b. Latar belakang Kyai 

Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal yaitu: KH. Nuril 

Arifin Husein, MBA, merupakan seorang kyai yang memiliki sikap 

toleran terhadap semua golongan dan perbedaan umat. Beliau adalah 

sosok kyai yang sangat bijaksana dalam menyikapi berbagai 

permasalahan. Salah satu contohnya adalah beliau memprakarsai 

berdirinya FORKH Agama untuk menjalin kerukunan umat beragama. 

Hal ini dibenarkan oleh para santrinya, para santri mengatakan 

bahwa sosok kyai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal 

merupakan seorang yang memiliki jiwa besar dalam memahami 

perbedaan. Beliau juga memiliki sikap toleran terhadap semua umat, 

tanpa membedakan latar belakangnya. 

Sikap toleran Gus Nuril didapatkan dari hasil belajar melalui 

banyak kyai yang ditemuinya. Diantaranya adalah: Gus Jogo Reso, Syech 

Ya‟qub, Sulton Abdul Khamid, Gus Nur Salim, Gus Ali Sidoarjo, Mbah 

Kholil Sonhaji, Tubagus Ahmad, mbah Nur Moga, Mbah Hasan 

Mangkli, Mbah Syahid Kemado, Kyai Abdul Azis. 

Para kyai inilah yang mentasybihkan beliau menjadi penceramah 

memperoleh ilmu ilmu khusus (Laduni). Bahkan sikap egaliter dan 
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toleran dengan semua golongan yang ada pada dirinya diwarisi dari kyai-

kyai tersebut, yang kemudian matang setelah khidmat pada Gusdur (KH. 

Abdurrahman Wahid). Akhirnya pada puncaknya diperintahkan untuk 

mendirikan Pondok Pesantren. Dengan bekal Khidmah Sami‟na Wa 

ato‟na dengan para sesepuh. Guna mewariskan dan mengajarkan ilmu-

ilmu yang telah beliau peroleh kepada para santrinya kelak. 

c. Kondisi masyarakat sekitar 

Keragaman agama dan etnis Kelurahan Sendangguwo memiliki 

andil yang cukup besar dalam pelaksanaan pembinaan nilai toleransi 

beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal. Sebab dengan hadirnya 

keragaman agama dan etnis di Kelurahan sendangguwo merupakan 

tempat yang tepat bagi santri untuk lebih memahami dan mendalami 

makna toleransi dengan lebih dalam dengan jalan berinteraksi langsung 

dengan masyarakat sekitar yang memiliki keragaman agama.  

Bagi masyarakat sendannguwo, hadirnya Pondok Pesantren Soko 

Tunggal, di Kelurahan Sendangguwo juga memberikan kontribusi yang 

cukup positif bagi kerukunan antar umat beragama dan etnis. Sebab 

pondok pesantren ini sangat menghargai adanya pluralitas dan 

keragaman di dalam masyarakat. Pondok pesantren ini sering 

mengadakan kegiatan yang melibatkan dan mengundang para tokoh-

tokoh dari berbagai agama ,salah satunya melalui pengajan ahad pon. 

Sehingga hal ini dapat menjadikan titik tolak untuk menjalin hubungan 
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baik antar umat beragama yang saling menghormati dan saling toleran 

satu sama lain. 

Kerukunan yang terjalin di antara heterogenitas masyarakat 

Kelurahan Sendangguwo dapat menjadi pembelajaran yang nyata bagi 

para santri, bahwa di dalam masyarakat yang heterogen sekalipun 

ternyata dapat hidup bersama dalam kerukunan dan keharmonisan. Hal 

itu karena kebesaran hati masing-masing pihak untuk menerima adanya 

perbedaan dalam kehidupan mereka dan bersedia untuk menghormati dan 

menghargai perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.   Meskipun 

masyarakat Kelurahan Sendangguwo berasal dari berbagai agama dan 

etnis, ternyata mereka tetap dapat hidup rukun dan saling menghormati 

satu sama lain. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa bertemu, 

bergaul dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Toleransi Seperti Apakah Yang Dibinakan di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal? 

a. Toleransi dalam kehidupan beragama 

Pondok Pesantren Soko Tunggal ini adalah nilai dan sikap 

toleransi dalam kehidupan beragama. Sikap yang dimaksud adalah 

bersedia membiarkan, menghormati dan menghargai perbedaan-

perbedaan keyakinan dan agama orang lain yang berbeda dari dirinya.hal 

ini sesuai dengan pendapat Hendar (2007: 180) yang menyatakan  bahwa 

toleransi adalah: Sikap menenggang (menghargai, membiarkan, 

meperbolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan 
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kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan 

pendirian sendiri ( Hendar, 2007: 180 ).Pembinaan nilai toleransi di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal ini diarahkan pada toleransi beragama, 

yaitu: toleransi intern agama islam dan toleransi terhadap agama-agama 

lain. 

Pembinaan nilai Toleransi dilaksanakan dengan cara pendidikan 

pluralisme atau multikulturalisme di Pondok Pesantren Soko Tunggal, 

yang bertujuan untuk membentuk santri menjadi santri yang memiliki 

sikap toleran terhadap perbedaan iman dan keyakinan sesama umat 

manusia. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang 

bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya kepada sesama muslim tapi 

kepada sesama umat manusia. 

Tujuan diajarkan dan ditanamkannya nilai dan sikap toleransi 

kepada para santri tujuannya agar santri memahami bahwa perbedaan 

agama adalah hal yang wajar, jadi harus dipandang sebagai suatu 

keragaman yang membawa keindahan. Selain itu santri juga diharapkan 

memiliki sikap toleran terhadap umat beragama lain. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Ainurrafiq (Yamin, 2011: 26), 

pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi 

manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai sebuah 

konsekuensi keragaman budaya etnis, suku dan aliran agama. 

b. Toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
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Pondok Pesantren Soko Tunggal merupakan sebuah potret 

pondok pesantren yang melakukan pembinaan nilai toleransi kepada para 

santrinya. Pembelajaran di pondok pesantren ini tidak hanya untuk 

mencerdaskan santri dan membentuk diri santri yang shaleh. Tetapi juga 

guna membentuk santri yang memiliki sikap toleran terhadap adanya 

berbagai perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Santri tidak hanya diarahkan untuk menjadi santri yang shaleh 

sesuai ajaran agama. Akan tetapi juga santri yang mampu 

mengaplikasikan keshalehan sosial dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, yaitu berbuat baik dan menyayangi sebagai sesama manusia, 

sesuai dengan konsep hablu minannaas. Semua itu akhirnya adalah 

untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara jika santri sudah lulus kelak. 

Untuk membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang harmonis, Pondok Pesantren Soko Tunggal membimbing 

dan mengarahkan para santri untuk selalu berbuat baik terhadap sesama 

manusia tanpa memandang latar belakangnya, seperti suku, etnis, ras, 

agama. Sebab kelak para santri ketika sudah hidup ditengah masyarakat, 

diharapkan dapat menjadi sosok yang berakhlakul karimah dan toleran 

terhadap adanya berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. 

3. Bagaimanakah Pembinaan Nilai Toleransi Beragama Di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal? 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, diketahui bahwa pembinaan nilai toleransi 

beragama dilaksanakan melalui tiga hal, yaitu: 

a. Upaya melalui pembiasaan di dalam kehidupan pondok pesantren sehari-

hari. 

Pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal dilaksanakan melalui praktek secara langsung kepada santri 

melalui kehidupan pondok pesantren sehari-hari, praktek yang dimaksud 

adalah: Dengan membiasakan para santri untuk lebih sering berinteraksi 

dengan umat beragama lain. Interaksi terjalin melalui sebuah kegiatan 

yang diadakan bersama umat beragama lain, seperti kegiatan pengajian 

Ahad Pon dan kegiatan-kegiatan amal, kegiatan santunan anak yatim dan 

doa bersama. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Max Scheler (kaswardi, 1993: 45-

46) yang menyatakan: Manusia memahami nilai ketika ia mulai 

mewujudkan nilai itu dalam perbuatannya, seperti seorang pelukis 

memahami lukisannya seraya masih melukis. Artinya dalam upay 

pembinaan nilai juga dengan cara menekankan melalui praktek-praktek 

hidup anak didik sendiri, tidak hanya dengan pemberian informasi-

informasi mengenai nilai-nilai itu. Sebab nilai-nilai akan mereka pahami 

semakin mendalam sementara mereka mewujudkannya. 

Melalui kegiatan bersama umat agama lain seperti pengajian ahad 

pon, akan terjalin sebuah hubungan pergaulan antara santri dengan umat 

agama lain, yang diawali dengan saling perkenalan, saling memahami, 

kemudian muncul rasa kebersamaan dan saling menghormati perbedaan 



128 

 

antara santri dengan umat agama lain yang berujung pada hubungan 

pertemanan.  

Pembinaan nilai toleransi beragama para santri dilaksanakan 

melalui kegiatan-kegiatan bersama umat agama lain. Sebab melalui 

kegiatan tersebut para santri benar-benar diberikan pembelajaran secara 

langsung dengan cara dihadapkan pada umat dari agama lain yang 

berbeda dengan keyakinan mereka. Kemudian para santri diberi 

kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, belajar bersama, 

berdiskusi untuk membahas berbagai permasalahan kehidupan  bersama 

umat beragama lain, dalam keadaan yang rukun, saling menghormati dan 

menghargai. Sehingga hal ini dapat menimbulkan perasaan saling 

pengertian dan toleran terhadap adanya perbedaan keyakinan mereka. 

Untuk pendalaman makna dari nilai toleransi beragama bagi para 

santri, dilaksanakan melalui kegiatan yang diadakan Forum Keadilan dan 

Hak Asasi Umat Beragama (FORKH Agama). Forum ini selain sebagai 

tempat untuk memecahkan permasalahan antar umat beragama yang 

terjadi, juga merupakan tempat atau wadah untuk menjalin kerukunan 

dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Karena didalam forum 

ini berbagai umat lintas iman berkumpul menjadi satu dengan semangat 

nasionalisme sebagai sama-sama warga negara Indonesia dan melupakan 

perbedaan agama diantara mereka. 
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Untuk memberi kematangan pada santri mengenai makna 

perbedaan dan cara menyikapi yang benar dilaksanakan melalui kegiatan 

FORKH Agama. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam FORKH 

Agama adalah mendiskusikan berbagai permasalahan kehidupan 

beragama yang ada di Indonesia, untuk kemudian bersama-sama dicari 

solusi pemecahan masalah yang terbaik. Diskusi tersebut sebenarnnya 

memberikan gambaran bagi santri tentang pola pikir umat dari agama 

lain. Sehingga hal itu dapat memperkaya imu pengetahuan yang dimiliki 

oleh para santri, sehingga santri dalam memandang kehidupan beserta 

permasalahannya tidak hanya terpancang pada satu aspek saja. Selain itu, 

diskusi tersebut dapat memupuk rasa toleransi santri terhadap agama lain, 

karena santri akan lebih memahami makna perbedaan yang 

sesungguhnya dan bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan 

lebih bijak. 

Untuk pembentukan sikap toleransi santri, dilakukan melalui 

kegiatan sosial dan kegiatan amal yang diadakan bekerjasama dengan 

umat dari agama lain yang dinaungi oleh FORKH Agama, dengan 

mengadakan berbagai kegiatan sosial dan kegiatan amal yang tujuannya 

adalah untuk meberdayakan masyarakat dan membantu sesama yang 

sedang membutuhkan atau tertimpa musibah dengan memberikan 

sejumlah bantuan berupa berbagi kebutuhan pokok, pakaian layak pakai, 

dan obat-obatan. Dalam kegiatan tersebut para santri diberi kesempatan 

dan dibiasakan untuk dapat menjalin kerjasama dengan umat dari agama 
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lain dalam rangka membantu sesama yang sedang membutuhkan 

bantuan. Sehingga akan timbul rasa kebersamaan antara santri dengan 

umat agama lain. 

Di dalam kegiatan sosial dan amal tersebut, santri tidak hanya 

bekerjasama umat agama lain. Akan tetapi dalam kegiatan tesebut para 

santri juga menyamakan visi dan tujuan mereka dengan umat agama lain 

yaitu untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan.  

Hal tersebut merupakan bentuk pendidikan pluralisme, sesuai 

dengan pendapat Frans Magnis Suseno (Yamin, 2011: 26), pendidikan 

pluralisme sebagai pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka 

visi pada cakarawala yang lebih luas serta mampu menembus batas 

kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga kita mampu 

melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memliki perbedaan 

ataupun kesamaan cita-cita. 

Melalui kerjasama yang terjalin antara santri dengan umat agama 

lain, maka diharapkan dapat menumbuhkan nilai dan sikap toleransi pada 

diri santri. Karena dalam kegiatan sosial tersebut santri akan menyadari 

ternyata umat dari agama lain pun memiliki kepekaan sosial terhadap 

sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Sehingga santri menyadari 

pada dasarnya semua agama mengajarkan pada kebaikan. Untuk itu 

perbedaan agama tidak perlu dipermasalahkan karena pada dasarnya 

semua agama mengajarkan pada kebaikan, hanya saja dilakukan dengan 

cara yang berbeda-beda. 

Kegiatan sosial dan kegiatan amal kegiatan lain yang diadakan 

oleh FORKH Agama, seperti santunan anak yatim, kegiatan pemberian 
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bantuan terhadap warga yang sedang tertimpa musibah, doa bersama. 

Melalui kegiatan lintas agama tersebut santri akan dipertemukan dengan 

umat dari berbagai agama lain. Intensitas pertemuan santri dengan umat 

agama lain dalam satu kegiatan, memunculkan adanya interaksi, saling 

mengenal, saling memahami antara santri dengan umat agama lain, 

kemudian akan timbul hubungan persahabatan, dan pada akhirnya dapat 

menimbulkan rasa kebersamaan dan saling menghargai diantara para 

santri dan umat agama lain. 

Rasa kebersamaan yang terjalin antara para santri dan umat 

agama lain inilah yang merupakan benih dari rasa toleransi, yang 

kemudian terbentuk sikap toleransi pada diri santri terhadap umat 

beragama lain. Sehingga kelak ketika santri sudah terjun kedalam 

masyarakat dapat menjadi pribadi yang sangat toleran terhadap pebedaan 

agama dan menghormati perbedaan-perbedan yang ada didalam 

masyarakat 

b. Keteladanan Kyai 

Keberadaan suatu kyai dalam sebuah Pondok Pesantren 

merupakan sebuah ide yang mengarahkan kemana arah pendidikan dari 

pondok pesantren tersebut. Seorang kyai juga dianggap sebagai orang 

yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan memiliki kedekatan dengan 

Allah SWT dibandingkan orang biasa. Oleh karena itu kyai sangat 

dihormati oleh masyarakat, santri dan siapapun yang mengenalnya. 
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Selain itu segala sikap dan tingkah laku kyai biasanya akan dijadikan 

sebuah keteladanan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbullah (1996: 49) bahwa kyai 

dalam sebuah pondok pesantren merupakan hal yang mutlak bagi sebuah 

pondok pesantren. Sebab kiai adalah tokoh sentral yang memberikan 

pengajaran, karena kiai menjadi salah-satu unsur yang paling dominan 

dalam kehidupan suatu pondok pesantren.  

KH. Nuril Arifin, MBA atau lebih akrab dipanggil Gus Nuril, 

merupakan sosok Kyai yang pandai dalam menyampaikan ceramah. 

Beliau juga dikenal sebagai sosok kyai yang sangat bijaksana dan 

memiliki sikap toleran terhadap semua umat. Karena sikap toleran beliau 

itulah, banyak permasalahan dan kekisruhan akibat perbedaan agama 

dapat terselesaikan. 

Pembinaan nilai toleransi melalui keteladanan Kyai dilaksanakan 

dengan cara memberikan keteladanan tentang bagaimana seharusnya 

menyikapi sebuah perbedaan termasuk perbedaan agama, dengan 

kebesaran hati dan dengan bijak. Keteladanan diberikan oleh Gus Nuril 

sebagai Kyai sekaligus pengasuh pondok pesantren kepada para santri 

dengan memberikan contoh sikap toleran terhadap umat beragama lain, 

yaitu bersedia menerima perbedaan itu, bersedia membantu umat agama 

lain yang sedang membutuhkan bantuan.  Sikap itu pula yang kemudian 

diteladani oleh para santrinya. Kebesaran hati dan sikap toleran yang 

dicontohkan oleh Gus Nuril memberikan motivasi yang besar terhadap 

santri untuk meneladani sikap Gus Nuril 
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Gus Nuril memberikan pembelajaran tentang toleransi beragama 

kepada santrinya melalui keteladanan sikapnya. Beliau selalu menerima 

siapa saja dan menghargainya sebagai sesama makhluk Allah tanpa 

membedakan latar belakang agamanya. Bahkan beliau memberikan 

keteladanan yang luar biasa kepada para santrinya dengan mengijinkan 

umat Ahmadiyyah untuk melakukan kegiatan di Pondok Pesantren Soko 

Tunggal, padahal saat itu sedang terjadi kontroversi tentang keberadaan 

Ahmadiyyah. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada 

para santri bahwa perbedaan tidak harus disikapi dengan permusuhan, 

tapi lebih baik dengan cara damai dan menghormati mereka dengan 

keyakinan mereka. Diterimanya umat Ahmadiyyah dilakukan bukan 

karena aqidah Ahmadiyyah itu benar, akan tetapi hanya semata-mata 

menjaga keutuhan NKRI agar tidak terjadi  koflik beragama. 

Hal ini sesuai dengan model pembinaan nilai yang dikemukakan 

oleh Kaswardi (1993: 77), yaitu melalui model pewarisan lewat 

pengajaran langsung atau semacam indoktrinasi. Model ini 

mengintruksikan bahwa kepada anak didik, nilai-nilai disampaikakan 

atau ditanamkan, bahkan sering dipompakan dengan pengulangan-

pengulangan, latihan, dan pemaksaan (enforcement), secara mekanistik. 

Pengaruh yang negatif atau merugikan anak harus dicegahdari 

lingkungan anak. Disini nilai-nilai moral, yang ada dalam masyarakat, 

dimengerti lebih sebagai kebajikan-kebajikan, seperti ketertiban, 

kejujuran, kesederhanaan dan sebagainya, Atau sebagai tindakan sosial 

yang positif. Anak didik dianggap sebagai penerus nilai-nilai yang ada. 

Dan nilai lebih dari merupakan peraturan masyarakat belaka. 

Pembinaan nilai toleransi kepada para santri dilakukan melaui 

pewarisan dan keteladanan dari Kyai kepada santri. Santri belajar dari 

pengalaman hidup dan sikap Gus Nuril terhadap umat beragama lain. 
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Sehingga dalam diri santri akan tertanam nilai dan sikap toleransi 

beragama, yang akhirnya membawa santri pada sikap mau menghormati 

dan menghargai perbedaan agama. 

Jika dikaji lebih dalam, keteladanan sikap toleransi Gus Nuril 

dapat dikatakan sebagai suatu ajaran yang mengaplikasikan salah satu 

sifat Allah SWT yaitu sifat Ar-Rahman (kasih sayang). Kasih sayang 

yang dimaksud adalah terhadap sesama manusia, tidak terbatas hanya 

pada sesama muslim. Dengan ajaran kasih sayang tersebut santri 

diajarkan untuk menghormati dan menghargai orang lain tanpa 

memandang perbedaan-perbedaan yang ada, karena pada dasarnya semua 

manusia adalah sama-sama makhluk Allah SWT. 

Untuk meningkatkan efektifitas dari pembinaan nilai toleransi 

beragama melalui Keteladanan dari Gus Nuril, dilakukan  dengan cara, 

guru membimbing dan mengarahkan santri agar dapat belajar dari sikap-

sikap Gus Nuril dan berusaha untuk mengaplikasikan sikap tersebut ke 

dalam diri masing-masing santri. Hal ini bertujuan untuk lebih 

mematangkan sikap toleransi para santri dan meningkatkan motivasi para 

santri untuk terus belajar di Pondok Pesantren Soko Tunggal dengan 

sungguh-sungguh. 

c. Melalui program pembelajaran 

Pembinaan nilai toleransi di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

dilaksanakan melalui program pembelajaran di Pondok Pesantren Soko 
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Tunggal dilaksanakan dengan cara selalu menyisipkan ajaran-ajaran 

moral seperti berbuat baik kepada sesama, toleransi kepada umat agama 

lain, sopan-santun, berbagi dengan sesama dan sebagainya. Hal ini 

bertujuan untuk membina mental para santri, agar santri tidak hanya 

cerdas dalam keilmuan tapi juga menjadi santri yang shaleh dan 

bermoral. 

Pembinaan nilai toleransi yang dilaksanakan dalam program 

pembelajaran adalah melalui pengajian kitab-kitab akhlak. Karena kitab-

kitab akhlak mengkaji tentang bagaimana kita harus berbuat baik kepada 

sesama, menghormati umat lain, sopan-santun terhadap guru, orang tua, 

dan sesama teman. Dalam pembelajaran tersebut santri diajarkan untuk 

selalu berbuat baik kepada siapapun utamanya terhadap sesama manusia 

(hablu minannaas). 

Pembinaan nilai yang demikian sesuai dengan pendapat dari 

Kaswardi (1993: 77), yakni melalui pengembangan nilai etika swatata, 

yang mengisyaratkan bahwa anak didik tumbuh dan berkembang melalui 

tahap-tahap perkembangan dalam seri tahap-tahap yang secara kualitatif 

berbeda satu sama lain. Perkembangan kesadaran nilai dalam diri anak 

didik terjadi melalui perubahan ide anak didik itu tentang apa yang benar 

dan apa yang salah. Pada anak didik harus lebih ditumbuhkan nilai-nilai 

atau prinsip-prinsip etis yang universal. Pendidikan nilai berupa 

dibantunya anak didik untuk tumbuh tahap demi tahap mencapai 

kemandirian atau keswatataan etis.puncak dari tahap pertumbuhan anak 

ialah bila anak didik mulai betul-betul mandiri berswatata dalam 

pertimbangan etisnya.  

Selain itu pembinaan toleransi kepada para santri, juga dilakukan 

pada saat kegiatan pembinaan mental seperti saat melakukan 
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mujahadahan (riyadhlo), pengajian ahad pon dan kegiatan kegiatan 

lainnya. Kegiatan-kegiatan diatas merupakan kegiatan yang 

mengembangkan mental para santri untuk mempertajam mata hati 

mereka dan kepekaan sosialnya. Dengan kepekaan sosial yang semakin 

ditingkatkan diharapkan dengan berbagai kegiatan pembinaan mental, 

maka diharapkan santri akan lebih terbuka dalam memahami perbedaan 

yang ada. Sehingga akan membentuk sikap toleransi santri. 

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pembinaan nilai toleransi 

beragama kepada para santri, dilakukan dengan jalan selalu memberikan 

pengulangan-pengulangan dan penguatan-penguatan  tentang makna dan 

hakekat toleransi beragama di dalam setiap akhir kegiatan pembelajaran 

dan setiap event kegiatan, biasanya para kyai dan para guru selalu 

mengingatkan dan memberikan tausiah-tausiah  kepada para santri agar 

memahami makna perbedaan yang sesungguhnya, selalu menghargai 

umat beragama lain, meskipun berbeda keyakinan. 

Pada dasarnya pembinaan nilai toleransi beragama melalui proses 

pembelajaran dilaksanakan melalui pengkajian kitab-kitab akhlak. Yang 

kemudian dimatangkan dengan himbauan-himbauan dan nasehat-nasehat 

dari Kyai dan para guru/pengurus dalam setiap pembelajaran dan 

berbagai event kegiatan sepeti pengajian ahad pon. Dengan pengulangan-

mengulangan ajaran toleransi yang terus dilakukan baik oleh Kyai 

maupun oleh para guru diharapkan akan membekas dan dapat 

membentuk nilai toleransi pada diri santri. 
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Pembinaan nilai toleransi beragama di pondok Pesanten Soko 

Tunggal dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

4. Faktor apa sajakah yang Mendukung pembinaan nilai toleransi 

beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal? 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kyai  

Pengurus 

 

Santri  

Melalui pembelajaran: 

 Santri diajarkan untuk berbuat baik dengan sesama 
manusia melalui pengkajian kitab-kitab akhlak. 

 Pembinaan mental dengan riyadhlo. 

 Santri diberi tausiah-tausiah. 
 

Melalui pembiasaan kehidupan 

sehari-hari: 

 Santri dibiasakan berinteraksi 

dengan umat agama lain dalam 

berbagai kegiatan bersama. 

 Santri diarahkan dan 
dibimbing bekerjasama 

dengan umat agama lain dalam 

mengadakan kegiatan bersama 

 Dibentuk FORKH Agama 
sebagai wadah menjalin 

Kerukunan antar umat 

beragama. 

 

Keteladanan Kyai: 

 Santri diarahkan untuk 
meneladani sikap toleran 

Kyai. 

 Santri belajar toleransi dari 

ajaran-ajaran Kyai. 

 Kyai memberikan contoh 
keteladanan sikap dan 

perilaku toleransi dalam 

kehidupan sehari-hari 

kepada santri. 



138 

 

pembinaan nilai toleransi di Pondok Pesantren Soko Tunggal, adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengurus/ Ustadz pengajar 

Pengurus sekaligus pengajar di Pondok Pesantren ini merupakan 

sosok guru yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi. Sebab mereka 

semasa mudanya juga mendalami ilmu agama di berbagai pondok 

pesantren. Oleh karena itu para guru dimintai tolong oleh Gus Nuril 

untuk membantu mengajar di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini. 

Kecerdasan ilmu agama dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap 

perbedaan agama dalam masyarakat yang dimiliki oleh para pengurus 

atau guru Pondok Pesantren Soko Tunggal, sangat membantu dalam 

upaya pembinaan nilai toleransi kepada para santri. Melalui peranan 

mereka dalam mentransferkan ajaran dari kyai kepada para santri, 

sehingga para santri lebih cepat menangkap pembelajaran dari kyai. 

b. Santri 

Berdasarkan pengakuan para santri, mereka pada umumnya 

memilih menjadi santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal ini adalah 

karena pondok pesantren ini, dikenal sebagai pesantren “noto ati”, yaitu 

melaksanakan pembinaan mental para santrinya. selain itu mereka 

tertarik dengan ajaran toleransi yang diajarkan dan dibinakan kepada para 

santri di Pondok Pesantren Soko Tunggal. 
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Motivasi yang cukup tinggi dari para santri untuk belajar di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal, menjadikan upaya pembinaan nilai 

toleransi di Pondok Pesantren Soko Tunggal lebih efektif, karena para 

santri memiliki keinginan yang kuat untuk belajar tentang toleransi. 

5. Faktor apa sajakah yang menghambat pembinaan nilai toleransi 

beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal? 

Yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan nilai toleransi di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal ini diantaranya: 

a. Pengurus/ Ustadz Pengajar 

Kondisi para guru dan pengurus Pondok Pesantren yang memiliki 

jadwal kerja tersendiri, selain mengajar di pondok pesantren, 

mengakibatkan terkadang para guru dan pengurus tidak dapat menemani 

pada saat kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti kegiatan Bakti Sosial, untuk 

itu para santri diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan umat lain 

tanpa bimbingan dari para guru.   

Hal inilah yang menghambat pembinaan nilai toleransi beragama di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. Karena guru tidak dapat melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh santri. 

b. Santri  

Mayoritas para santri sudah bekerja, hanya sebagian kecil yang 

masih sekolah dan kuliah. Sehingga terkadang santri memiliki kesibukan 
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kerja sendiri yang jadwalnya berbenturan dengan kegiatan pondok 

pesantren. Sehinnga tidak dapat mengikuti kegiatan pondok pesantren. 

Kesibukan bekerja para santri menjadikan santri sering kelelahan. 

Sehingga terkadang malas-malasan untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran di pondok pesantren. Ini yang menghambat pembinaan nilai 

toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

c. Sarana dan Pra Sarana 

Fasilitas yang terdapat di Pondok Pesantren Soko Tunggal sudah 

terdapat beberapa yang sudah mengalami kerusakan, dan harus segera 

diperbaiki. Salah satunya yaitu masjid Soko Tunggal, yang bangunan 

plafon atapnya mulai keropos. Padahal sebagian besar kegiatan Pondok 

Pesantren dilaksanakan di masjid. Sehingga hal itu dapat mengurangi 

kenyamanan dalam menjalankan ibadah. Selain itu pondokan untuk para 

santri, juga harus ditambah, agar dapat menampung lebih banyak santri 

yang ingin menjadi santri Pondok Pesantren Soko Tunggal ini. Karena saat 

ini hanya terdapat 6 kamar yang menampung 53 santri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. Latar belakang Pondok Pesantren Soko Tunggal Melaksanakan Pembinaan 

nilai toleransi kepada santrinya adalah karena salah satu tujuan 

didirikannya pondok yaitu untuk mendidik santri menjadi pribadi yang 

toleran terhadap semua perbedaan umat dan golongan. Selain itu karena 

sosok kyai sekaligus pengasuh pondok pesantren adalah pribadi yang 

sangat toleran yang merupakan aplikasi dari sifat-sifat Allah SWT yaitu  

Ar-Rahman. Sikap tersebut matang ketika beliau melakukan Safari religi 

dan melakukan Thorekah Assadzaliyyah dari Mbah Ahmad Watu Congol 

Magelang. Sehingga sikap toleran dimiliki oleh Kyai sekaligus pengasuh 

pondok pesantren tersebut, berusaha ditransferkan melalui pembinaan nilai 

toleransi kepada para santri. Kemudian didorong atas dasar adanya 

kemajemukan agama dan etnis di lingkungan sekitar pondok pesantren, 

dan demi menjaga kerukunan antar anggota masyarakat yang berbeda 

tersebut maka diadakanlah program pembinaan nilai toleransi tersebut di 

Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

2. Toleransi yang dibinakan di Pondok Pesantren Soko Tunggal adalah nilai 

toleransi beragama. Toleransi beragama yang dibinakan di Pondok 

141 
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Pesantren Soko Tunggal ini adalah Toleransi terhadap umat seagama dan 

toleransi terhadap umat agama lain.  

3. Pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal 

dilaksanakan dengan cara 1)Mengenalkan dan membiasakan santri 

berinteraksi dengan umat agama lain dalam berbagai kegiatan bersama. 

2)Pemberian keteladanan tentang sikap toleransi oleh kyai, yaitu Kyai 

selalu memberikan keteladanan sikap toleran dengan jalan menerima 

dengan baik ajakan tokoh-tokoh umat lain untuk bekerja sama dalam hal 

kebaikan umat dan bersedia membantu umat lain yang membutuhkan 

bantuan. 3)Melalui pembelajaran yang berlangsung di Pondok Pesantren 

Soko Tunggal, yakni melalui pembelajaran kitab-kitab akhlak, riyadhlo 

dan melalui pemberian tausiah-tausiah kepada santri.  

4. Faktor yang mendukung pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal diantaranya, 1)kelebihan pengurus pondok 

pesantren dalam melaksanakan pembinaan nilai toleransi sesuai dengan 

ajaran Kyai. 2)Motivasi santri yang tinggi terhadap ajaran toleransi di 

Pondok Pesantren. Tingginya motivasi dan minat santri untuk mengikuti 

pembelajaran Pondok pesantren, memperlancar program pembinaan nilai 

toleransi beragama di Pondok Pesantren Soko Tunggal.  

5. Faktor penghambat pembinaan nilai toleransi beragama di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal yaitu, 1)kurangnya pengawasan dari pengurus 

terhadap kegiatan-kegiatan santri karena kesibukan lain pengurus. 2) 

danya sebagian santri yang bekerja, sehingga kurang maksimal dalam 
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mengikuti kegiatan pembelajaran di pondok pesantren. 3)Adanya beberapa 

fasilitas-fasilitas pondok pesantren yang sudah mengalami kerusakan, 

mengurangi kenyamanan ibadah dan Pondokan bagi para santri juga perlu 

mendapat perbaikan demi kelancaran seluruh kegiatan pondok pesantren. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pondok 

Pesantren Soko Tunggal, berikut adalah saran yang dapat peneliti 

rekomendasikan: 

1. Bagi pondok pesantren lain, dapat meniru metode dan cara yang dilakukan 

oleh Pondok Pesantren Soko Tunggal, kaitannya dengan pembinaan nilai 

toleransi beragama yang dilaksanakan  di Pondok Pesantren Soko Tunggal. 

2. Sebaiknya Pondok Pesantren Soko Tunggal menerapkan peraturan yang 

mewajibkan para santri untuk mengikuti seluruh kegiatan pengajian. Bagi 

santri yang melanggar diberikan sanksi yang tegas dan bersifat mendidik. 

Hal itu bertujuan agar para santri selalu mengikuti kegiatan pengajian di 

pondok pesantren. 

3. Hendaknya segera dilakukan perbaikan terhadap beberapa fasilitas pondok 

pesantren yang sudah mengalami kerusakan. Seperti plafon masjid yang 

sudah mulai keropos yang dikawatirkan dapat mengurangi kenyamaan 

dalam menjalankan ibadah. 

4.  Pondokan para santri sebaiknya ditambah agar dapat menampung santri 

yang lebih banyak. Karena Pondokan yang tersedia saat ini dirasa kurang 

mencukupi. 
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