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MOTTO 

 

 

”Berdoalah (mintalah) kepada-Ku (Allah), Pasti aku kabulkan untukmu” 

(QS. Al-Mukmin: 60) 

”Janganlah Kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 

beriman”.  

(QS. Al-Imran: 139) 

 

”Allah lebih mencintai orang-orang yang berilmu” 

 

”Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari kekuatan. Tetapi 

mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah 

merasa takut, tapi merekayang bisa menaklukkan rasa takut itu” 

(Nelson Mandela: 1995) 
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ABSTRAK 

 

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MERAJUT PLURALITAS 
(Studi Kasus Tokoh Agama Islam Kecamatan Katasura) 

 
Piyantoro. A220130022. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Ke-

warganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2017. xiv +105 halaman 

(termasuk lampiran) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) peran tokoh agama dalam di 

Kartasura dalam merajut pluralitas, 2) Mendeskripsikan kendala yang dialamai tokoh 

agama dalam merajut pluralitas, 3) Mendeskripsikan solusi menyikapi kendala tokoh 

dalam merajut pluralitas. Subjek penelitian ini adalah tokoh agama islam yang 

berada di Kecamatan Kartasura. Objek penelitian adalah peran dalam merajut 

pluralitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi 

sumber data danteknik pengumpulan data. Analisis data menerapkan teknik analisis 

data model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) peran tokoh agama dalam merajut 

pluralitas yaitu membimbing umat, memberikan contoh tauladan, saling tolong 

menolong, gotong royong atau saling ta’awun, menyampaikan dengan hikmah. 2) 

Kendala dari tokoh agama dalam merajut pluralitas adalah tingkat pemahaman 

mayarakat, penalaran, daya pikir, serta fanatisme dalam melihat perbedaan. 3) Solusi 

menyikapi kendala tokoh agama dalam merajut pluralitas adalah dengan menebalkan 

rasa bersabar, menyampaikan dengan hikmah, mempelajari ilmu dasar dalam 

mempelajari Quran dan Hadist, serta mempelajari ilmu bantu sepert psikologi, 

sosiologi, dll. Jadi peran tokoh agama dalam masyarakat memiliki peran yang begitu 

besar  sebagai benteng moralitas dalam membina kerukunan atau merajut pluralitas.  

 
Kata kunci : Peran, Tokoh Agama, Merajut Pluralitas 

 
Surakarta, 07 Agustus 2017 

Penulis 
 
 

Piyantoro 
A220130022 
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ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF RELIGIOUS LEADERS IN KNITTING PLURALITIES 

(Case Study of Islamic Religious Leader of Katasura Sub-District) 
 

Piyantoro. A220130022. Pancasila and Citizenship Education Study Program. 
Faculty of Teacher Training and Education. University of  

Muhammadiyah Surakarta, 2017. xiv + 105 page 

(Including attachments) 
 

This study aims to describe 1) the role of religious leaders in Kartasura in plurality 

knitting, 2) Describe the obstacles faced by religious leaders in knit plurality, 3) 

Describe the solution to address the constraints of figures in plurality knit. The 

subject of this research is Islamic religious leaders who are in Kartasura District. The 

object of research is the role in knit plurality. Data collection techniques in this study 

using the method of observation, interview and documentation. Test the validity of 

data by triangulation of data sources and data collection techniques. Data analysis 

applies interactive model data analysis technique through data collection, data 

reduction, and conclusion. 

 The results of this study show that 1) the role of religious leaders in plurality 

knit is to guide the people, provide examples of role models, mutual help, mutual 

assistance or mutual ta'awun, convey with wisdom. 2) Obstacles of religious leaders 

in plurality knit is the level of understanding society, reasoning, piker, and fanaticism 

in seeing the differences. 3) The solution to address the obstacles of religious leaders 

in plurality plastering is to throw a sense of patience, convey with wisdom, learn 

basic science in studying Quran and Hadith, and studying aids such as psychology, 

sociology, etc. So the role of religious leaders in society has a role that is so great as 

a fortress of morality in fostering harmony or knit plurality. 

 

Keywords: Role, Religious Leaders, Knitting Plurality 
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