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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai seorang yang beragama, hidup dan menjadi bangsa Indonesia 

seharusnya benar-benar bersyukur. Orang beragama tentu akan sangat mencintai 

agamanya. Mereka akan senang jika bisa menjalankan agamanya dengan bebas, tanpa 

ada hambatan sedikitpun. Selain itu, mereka juga akan bahagia jika para 

pemimpinnya memberikan ketauladanan dalam mejalankan agamanya. 

Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunah yang diyakini sebagai 

kebenaran yang tunggal, ditafsirkan penganutnya secara berbeda-beda, hal ini 

disebabkan oleh perkembangan kehidupan sosial yang juga terus berubah. Adanya 

penafsiran yang berbeda terhadap Islam salah satunya melalui organisasi islam yang 

ada di Indonesia, misalnya organiaasi Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Majelis 

Tafsir Al-Quran.  

Perbedaan penafsiran terhadap tatacara bribadah yang dilakukan umat islam  

dalam berbagai organisasi  banyak menimbulkan kehidupan yang kurang harmonis di 

kalangan umat Islam  itu sendiri. Dalam hal ini kehidupan toleransi di kalangan umat 

Islam sangat rendah sehingga menimbulkan benturan yang tidak perlu terjadi. Islam 

adalah agama yang berfungsi sebagai sumber solusi dari konflik. Sesungguhnya 

organisasi Islam memiliki tujuan yang sama yaitu menegakan amar ma’ruf nahi 

munkar sesuai yang diajarkan oleh ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-

Quran dan As-Sunah, melalui amal-amal usaha.  
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Ketiga organisasi ini yaitu Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, dan Majelis 

Tafsir Al-Quran di Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali berusaha 

untuk berperan serta dalam terciptanya kehidupan yang harmonis sesama umat yang 

beragama Islam melalui kegiatan kehidupan sehari-hari,  ditengah-tengah masyarakat 

yang semakin komplek dengan berbagai persoalan. Peran serta masing-masing 

organisasi yaitu meningkatkan  toleransi terhadap sesame umat muslim melalui forum 

komunikasi yang diadakan oleh kelurahan, selain itu juga diantara masing organisasi 

dalam beribadah dan perilaku kehidupan sehari-hari mereka saling menghormati. 

Berdasarkan tindakan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.      

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Toleransi di Kalangan Intern Umat Islam (Studi Kasus di Desa Seboto, 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas 

maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu  

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran kehidupan keagamaan di Desa Seboto, Kecamatan 

Ampel, Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimanakah gambaran toleransi dikalangan intern umat islam di Desa Seboto, 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui gambaran kehidupan keagamaan di Desa Seboto, Kecamatan Ampel, 

Kabupaten Boyolali? 

2. Mengetahui gambaran toleransi dikalangan imtern umat islam di Desa Seboto, 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali? 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama dan kehidupan sosial, 

maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai toleransi dikalangan intern 

umat islam. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai gambaran kehidupan 

bertoleransi dikalangan intern umat islam. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Manfaat bagi warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah sebagai 

wawasan dan aplikasi dalam kehidupan bertoleransi dikalangan intern umat islam. 

b. Manfaat bagi masyarakat pada umumnya adalah sebagai informasi dan wujud 

bertoleransi dalam satu agama melalui organisasi keagamaan yang ada dalam 

masyarakat, serta untuk dijadikan sebagai rujukan selanjutnya. 

c. Manfaat bagi pemerintah khususnya Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali sebagai masukan dalam bersosialisasi terhadap warganya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Toleransi berasal dari bahasa latin tolerance yang berarti bertahan atau memikul. 

Toleran di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak 

disukai; atau memberi tempat kepada orang lain, Dengan demikian toleransi 

menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang 

lain yang berbeda(Sudrajat dkk,141:2008). 

2. Syariat adalah isis hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, 

hubungan manusia dengan Allah SWT(KBBI,1115:2006). 

 

3. Islam secara etimologis berasal dari kata sallama berarti menyerahkan, berbaik-

baik, damai, menyelamatkan, juga diambil dari kata tasallama berarti memegang 

atau menerima; juga diambil dari kata aslama berarti menurut atau menyerah; juga 
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diambil dari kata salima berarti sejahtera; dan juga diambil dari kata sullam berarti 

tangga atau titian(Sudrajat dkk,32:2008). 

4. Tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang 

teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun 

(KBBI,1208:2006). 

5. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama 

islam(KBBI,1239:2006). 

6. Mubaligh adalah orang yang menyiarkan atau menyampaikan ajaran agama 

islam(KBBI,757:2006). 


