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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, 

sebab keberadaan toleransi mampu menciptakan kerukunan hidup antar umat 

beragama. Plato menyatakan bahwa semua perbedaan kebajikan akan membentuk 

keseluruhan yang kuat (Budziszewski, 2017, hal. xii). Dalam masyarakat 

multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan peranan dominan bagi 

ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan di antara mereka ada sekelompok 

orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyaataan seperti ini akan 

mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan suatu agama 

dengan umatnya (Casram, 2016, hal. 190). 

Penyebab utama daripada lahirnya kejahatan teroris dimulai dari sikap 

intoleransi yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang dangkal memahami 

agama (Supriadi, 2020, hal. 64). Fenomena kekerasan berbasis agama lahir dari 

pemahaman eksklusif, kemudian mewujud menjadi suatu sikap sosial yang 

intoleran dan mengeras menjadi tindakan radikal yang memusuhi dan menyerang 

kelompok yang berbeda, sehingga menjadi teroris yang merusak tatanan 

kemanusiaan dan kehidupan umat manusia (Supriadi, 2020, hal. 62). Beberapa 

tahun terakhir ini, sebuah wacana bermunculan yang tidak hanya mengkritik 

interpretasi ekstremis dan radikal yang dipolitisasi Islam, tetapi juga menyerang 

Islam itu sendiri seolah-olah entah bagaimana agama merupakan trinsik yang  

tidak manusiawi (Power-Forde, 2016, hal. 578). 

Saat ini, umat beragama sedang mengalami problematika baru bahwa konflik 

agama muncul sebagai fenomena nyata. Indonesia adalah negara demokrasi serta 

multikultural, toleransi beragama juga tak lepas dari bangsa Indonesia itu sendiri. 

Proselitisme adalah bertentangan dengan jiwa agama. Maka dari itu, telah 

disepakati bersama bahwa hal tersebut merupakan paksaan, bujukan perpindahan 

agama kedalam yang lebih suci dengan desakan rohaninya adalah hak pribadi 

seorang yang tidak dicampuri oleh orang lain sepanjang tidak terjadi pemaksaan, 

bujukan dan lain yang semacam. Hal itulah yang patut dihormati dan inilah yang
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diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (Daradjat, 1996, hal. 149-150). Maka 

dari itu, pendidikan toleransi untuk negara yang multikultural seperti Indonesia ini 

mesti di pupuk dari awal, melihat mahasiswa sebagai penerus estafeta 

kepemimpinan negeri ini memiliki peran yang sangat vital dalam menyelesaikan 

permasalahan yang sering dan rentang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ke- 

Indonesiaan konflik karena intoleransi beragama sudah semakin  

mengkhawatirkan walaupun hal ini bagian dari dinamika dan konsekwensi dari 

sebuah bangsa yang majmuk (Said, 2017, hal. 411). Didalam konsep toleransi 

tidak menghalangi dan membatasi negara dari pendidikan atau persuasi (Leigh, 

2019, hal. 5). Toleransi sangat penting untuk memastikan hidup berdampingan 

secara damai dalam masyarakat kontemporer yang ditandai dengan agama dan 

budaya yang berbeda (Smet, 2019, hal. 4). Hal ini sejalan dengan PP Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 pasal 2 yang berisikan bahwa : 

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter 

dan antarumat beragama (Kemenag, 2007). 

Toleransi merupakan awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi tidak 

mungkin ada sikap saling hormat-menghormati, kasih-mengasihi dan gotong- 

royong antar umat beragama ('Nisa, 2016, hal. 2). Berbagai hal ini sejalan dengan 

temuan Wahid Foundation dalam laporannya tahun 2014 yang berjudul: 

“Revisiting the problems of Religious Intolerance, Radicalism and Terorism in 

Indonesia: a Snapshot”. Ditemukan bahwa dari 230 organisasi yang telah berdiri 

sejak zaman Orde Lama, 147 diidentifikasi sebagai organisasi intoleran (Takwin, 

2016, hal. 2). Di seluruh dunia, lebih dari delapan dari sepuluh orang 

mengidentifikasi dengan kelompok agama. Menurut hasil studi demografis 

komprehensif yang dilakukan lebih dari 230 negara dan wilayah oleh Forum Pusat 

Penelitian Pew tentang Agama & Kehidupan Publik dalam beberapa waktu 

menghasilkan bahwa ada 5,8 miliar orang dewasa dan anak-anak yang berafiliasi 

dengan agama di seluruh dunia, mewakili 84% dari populasi dunia tahun 2010 

sebanyak 6,9 milyar (Jamal, 2017, hal. 8). 

Hasil kajian berdasarkan data SUSENAS 2015 tentang sikap toleransi di 
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Indonesia dan faktor-faktornya menunjukkan sikap toleransi terhadap kegiatan

yang dilakukan agama lain di Indonesia cenderung rendah (Kebudayaan, 2017, 

hal. v). Menurut hasil analisis dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan 

Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud RI tahun 2017 pada bab 4 dapat  

disimpulkan pada point satu bahwa: 

Toleransi antar agama, khususnya toleransi terhadap kegiatan yang 

dilakukan oleh agama lain di Indonesia terbilang cenderung rendah, 

bahkan didominasi oleh sikap kurang toleran yang mencapai 

persentase 57,6 persen (Kebudayaan, 2017, hal. 43). 

Indonesia adalah salah satu negara keempat yang terletak di Asia Tenggara 

sebagai  negara  terpadat  dan  rumah  bagi   populasi   Muslim   terbesar   di 

dunia. Hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam dan sekitar  9% 

beragama Kristen, sedangkan sisanya beragama Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan 

pemeluk agama lainnya termasuk tradisi spiritual etnis (Aditomo, 2019, hal. 450). 

Sebagian besar negara Muslim di Timur Tengah sedang berjuang untuk 

merumuskan suatu posisi sentimen agama Islam dalam politik. Namun, berbeda 

halnya dengan Indonesia yang sejak awal kemerdekaannya pada pertengahan abad 

kedua puluh, telah merumuskan konsepnya sendiri yang mengadaptasi prinsip 

sekularisasi dengan keyakinan agama (Makin, 2017, hal. 2). Masalah dan 

problematik tersebut hingga saat ini masih menjadi isu yang cukup menarik. 

Keragaman dari masyarakat Indonesia juga menganut berbagai kepercayaan lokal 

karena banyaknya kepercayaan dan agama yang di anut, tidak menutup 

kemungkinan menjadi sebuah konflik antar agama tersebut (Hasanah & Uswatun, 

2019, hal. 2). 

Menurut hasil laporan LSM terkemuka yang berbasis di Indonesia, Setara 

Institute , mengenai penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik 

dan hak asasi manusia, dengan tegas melaporkan bahwa terjadi 208 pelanggaran 

kebebasan beragama dan 270 tindakan intoleransi yang terjadi pada 2016. 

Sebagian besar pelanggaran tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat (41 kasus), di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (31 kasus), dan di Provinsi Jawa Timur (22  

kasus). Salah satu peneliti dari Setara Institute , Halili Hasan menyebutkan bahwa 

beberapa fenomena yang diamati mencatat peningkatan prevalensi tindakan 
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intoleransi, beberapa di antaranya (39 kasus) dilakukan oleh anggota masyarakat 

sipil (warga) dan kasus lainnya dilaporkan oleh auctor intelligenceis dari berbagai 

ormas yang menuntut tindakan tersebut atas nama anggota masyarakat sipil. Tidak 

mengherankan, temuan ini secara kebetulan sejalan dengan apa Stroumsa (2018) 

menyebut bahwa “dalam intoleransi beragama itulah kekerasan beragama 

menemukan akarnya” (Putranto, 2019, hal. 1). Sekalipun pada masa 

pertumbuhannya sampai sekarang pengelolaan tentang pluralisme warga negara 

sering mengalami masalah yang sangat serius. Dikutip dari Wahid Foundation 

(2017) bahwa sejak tahun 2014, di bawah kepemimpian Presiden Joko Widodo, 

yang biasa dipanggil Jokowi, sudah ada perubahan positif baik dalam propaganda 

maupun pendekatan tentang kebebasan beragama, akan tetapi peningkatan 

radikalisasi, situasi di lapangan telah memburuk sehingga masih sulit untuk 

mencapainya (Marshall, 2018, hal. 86). Apabila terus di abaikan, martabat agama 

dan kemanusiaan dapat mengalami degradasi karena konflik yang sering terjadi. 

Kemudian, menurut hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) 

UIN Jakarta pada tahun 2017 menemukan ada 34,3% responden yang terdiri dari 

anak muda setuju bahwa jihad adalah gerakan melawan non-Muslim. Sedangkan 

tindakan kekerasaan agama dipicu salah satunya oleh intoleransi dan dapat 

berubah menjadi terorisme sebagai bentuk paling akhir (Perkasa, 2016). 

Didalam konsep toleransi tidak menghalangi dan membatasi negara dari 

pendidikan atau persuasi (Leigh, 2019, hal. 5). Nilai moral agama bagi negara 

Indonesia merupakan segala sesuatu atau ketentuan yang mengandung petunjuk 

dan pedoman bagi manusia dalam hidupnya menurut moral agama. Contohnya 

petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Hampir di seluruh negara, menerapkan ketentuan yuridis dalam menjalankan 

keberagamaan di negaranya tak terkecuali di Indonesia. Di dalam Pancasila yang 

terdapat pada sila pertama disebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, ini 

berarti bahwa Pancasila sebagai falsafah negara menjamin dan sekaligus 

mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup  bersama 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun landasan yuridis dikutip dari 

(Suripto, 1993, hal. 86) dalam ketetapan yaitu TAP MPR No. II/MPR/1976 

Tentang P4 tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan bahwa : 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#29
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“suatu kepercayaan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, sesuai 

dengan kepercayaan individu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab, serta mampu menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama 

lainnya sehingga mampu hidup rukun dan saling berdampingan”. 

Setiap agama tentunya mengajarkan bagaimana menjalani hubungan yang 

baik antara hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan 

manusia/makhluk dengan Tuhan dan horizontal adalah hubungan manusia dengan 

sesamanya atau dengan lingkungan alam. Keduanya memiliki arti “saling 

menguntungkan pemahaman dan rasa hormat". Istilah populer yang sering 

digunakan di masyarakat adalah toleransi. Dalam pandangan Islam sering 

diistilahkan sebagai tasāmuИ_  yang pada akhirnya akan menciptakan keharmonisan 

kehidupan yang merata (Nugroho, 2018, hal. 204). Menurut Basinger dan Craig 

toleransi bergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh  seseorang 

dalam pembenaran pandangan agamanya (Basinger, 2016, hal. 5). Ajaran Islam 

sangat berperan bagi sarana pengembangan kepribadian manusia agar seluruh 

aspek mampu teraktualisasi dalam harmoni dan saling menyempurnakan (Said, 

2017, hal. 416). Kerukunan hidup umat beragama merupakan suatu sarana yang 

penting dalam menjamin integrasi nasional, sekaligus merupakan kebutuhan 

dalam rangka menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi proses pencapaian 

masyarakat Indonesia yang bersatu dan rukun. Kerjasama yang rukun  dapat 

terjadi apabila diantara para pemeluk agama merasa saling membutuhkan, saling 

menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling membantu dan mampu 

menyatukan pendapat atau istilah lainnya memiliki sikap toleransi (Anggraeni, 

2018, hal. 60). 

 

Dalam ajaran Agama Islam, landasan untuk toleransi beragam tedapat 

dalam Surat Al-Kāfirūn [109]: 1-5 yang sebagian para mufassir menyatakan 

bahwa  setiap  orang  memiiki  kehendak  untuk  beribadah.  TasāmuИ_   mengandung 

konsep yang raħmatan lil „ālamīn. Berdasarkan surat an-Nahl [16] ayat 90 : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
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kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.”
1
 

Meminjam istilah Gus Mus, Islam adalah moderat itu sendiri. Menurut mantan 

Rais Aam PBNU itu, kalau tidak moderat berarti bukan Islam. Hal ini sejalan 

dengan al-Qur‟ān (al-Baqarah: 143), yang menyebutkan bahwa umat Islam 

sebagai umat pertengahan (ummatan washatan). Islam moderat adalah berpegang 

teguh pada nilai at-tawassuth, at-tawazun dan tasāmuИ_ ; yang berada di antara dua 

kutub ekstrem: Kanan dan Kiri (Hakim, 2017, hal. xi). 

 

Bumi seharusnya menjadi tempat yang damai penuh nikmat bagi manusia, 

matā'un ilā Иīn. Namun, ini tergantung kepada manusia itu sendiri, apakah ingin 

hidup rukun dan damai atau sibuk dengan konflik dan saling bertikai. Salah satu 

faktor yang berkontribusi nyata dalam menciptakan suasana kehidupan manusia 

adalah agama (Jamrah, 2015, hal. 185). Islam sangat menganjurkan sikap 

toleransi, tolong menolong, hidup yang harmonis, dan dinamis diantara umat 

manusia tanpa memandang agama, bahasa, dan ras mereka (Yaqub, 2008). Islam 

adalah agama yang memiliki misi utama rah¯ matan lil „ālamīn, yakni agama yang 

menyebarkan kedamaian kesejukan, keselamatan, dan kesejahteraan, tidak hanya 

kepada pemeluknya semata, tapi juga kepada umat lain, tak terkecuali seluruh 

makhluk dan alam semesta (Hakim, 2017, hal. 11). Menurut (Munip, 2012, hal. 

159) juga menjelaskan bahwa fenomena radikalisme agama tumbuh subur di  

dunia pendidikan. Perlu adanya kerjasama dan mensinergikan antar elemen 

masyarakat baik yang ada di dunia pendidikan maupun di luar, sehingga paham- 

paham radikal tidak subur di dunia pendidikan. Karena mereka perlu dirangkul 

bukan dihindari serta diajak kembali ke jalan ajaran Islam yang penuh dengan 

kedamaian dan kesejukan. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi 

manusia tertua sekaligus paling bermasalah. Gagasan tentang kebebasan beragama 

menggabungkan hak individu dengan hak komunitas agama, sebuah dualitas yang 

seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik (Janis, 2015, hal. 1). 

 

 

 
1
 Semua terjemahan ayat Alquran pada skripsi ini diambil dari terjemahan Kemenag 

melalui situs quran.kemenag.go.id 
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Adapun dalam menciptakan kehidupan bernegara yang rukun dan damai, 

peran pendidikan sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan  

Pendidikan di sekolah. Menurut (Muhaimin, 2004, hal. 78) tujuan pendidikan 

agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, pengahayatan 

dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia 

muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari tujuan 

pendidikan Agama Islam tersebut mendukung dan menjadi bagian dari tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 Bab II Undang - 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang 

kemudian diperjelas oleh Depdiknas dalam Kurukulum 2004 Standar Kompetensi 

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah 

menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik yang mampu memahami, menghayati, 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam. Disertai tuntunan untuk menghargai penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat berbagama dalam 

masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan”. 

Pada hakikatnya, keanekaragaman agama, seperti halnya keragaman suku, 

bangsa, merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Keanekaragaman ini 

akan membawa konsekuensi pada perbedaan batasan golongan sosial (Muzaki, 

2010). Ketika bersinggungan dengan faktor-fakor yang lain, perbedaan-perbedaan 

dan batas-batas sosial ini akan semakin dipertegas sehingga pemahaman terhadap 

orang lain akan lebih didasarkan pada stereotip dan prasangka sehingga dapat 

memicu ketegangan dan konflik. Dalam keadaan demikian, toleransi beragama 

semakin terkalahkan oleh potensi konflik agama, yang pada akhirnya akan 

merusak sistem sosial yang sudah terbangun. Setiap masyarakat senantiasa 

menghadapi persoalan meneruskan peranan sosial yang telah dibangun dan 

diwariskan pada setiap generasi berikutnya yang disebut sosialisasi (Kahmad, 

2000, hal. 16). Pada titik inilah toleransi antarumat beragama mesti terus diangkat 

sebagai kepentingan semua manusia beragama sehingga semangat untuk 
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menciptakan kerukunan, kebebasan, ketenangan, persaudaraan dan kedamaian 

beragama ini menjadi semangat bersama dalam bingkai persatuan dan kesatuan di 

tengah pluralitas agama dan dinamika sosial yang terus berkembang di era 

mendatang (Muzaki, 2010). 

 

Mahasiswa sebagai “agent of change” memiliki potensi besar untuk 

melanjutkan tongkat estafeta kepemimpinan bangsa ini. Karena, salah satu 

komponen yang penting dalam kehidupan masyarakat ialah mahasiswa yang 

memiliki idealisme serta pendidikan yang mempu menjaga persatuan negeri ini. 

Maka salah satu nilai yang harus di pertahankan oleh mahasiswa adalah toleransi 

beragama (Bahari, 2010, hal. 6). Termasuk bagi Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII) bahwa mempertahankan nilai toleransi beragama merupakan 

gerakan sosial yang tidak dapat terpisahkan dari perannya sebagai kaum intelek 

untuk terlibat dalam setiap persoalan yang ada. Di tengah banyaknya klaim publik 

untuk menganggap Islam sebagai biang keladi atas kekerasan dan terorisme, PMII 

harus hadir menjadi contoh pemuda muslim yang moderat (Tawassuth) serta 

toleran  (TasāmuИ_ ).  PMII  menjadi  representasi  dari  pemuda  muslim  Indonesia 

yang mayoritas penduduknya adalah Islam dan terbesar di dunia yang memiliki 

sifat moderat dan toleran. Sehingga PMII juga mengamini apa yang dikatakan 

Khaled Abou El-Fadl bahwa Islam yang benar adalah Islam yang moderat “The 

true Islam is Islam moderation” (Hifni, 2016, hal. 69). 

Sebagai organisasi keagamaan yang berideologi Ahl al-sunnah Wal al- 

jama‟ah, tentunya memiliki peran sangat besar dalam menjaga nilai-nilai 

toleransi dalam beragama karena kelak mereka akan menjadi seorang pemimpin 

di masa yang akan datang untuk menjaga kesatuan dan persatuan negeri ini. 

Peristiwa intoleransi antar umat beragama ataupun peristiwa lainnya yang 

mengatasnamakan agama yang terjadi di Indonesia hendaknya menjadi sebuah 

objek kajian yang mendapat perhatian serius dari praktisi pendidikan (Fadhli, 

2017, hal. 5). Maka dari itu, peran organisasi-organisasi sosial keagamaan dalam 

menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama di masyarakat sangat 

dibutuhkan salah satunya organisasi kemahasiswaan yang berbasis keagamaan 

(Ashari, Maryati & wirawan, 2019, hal. 207). Organisasi berbasis keagamaan 
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merupakan organisasi yang turut andil dengan maraknya berbagai aksi 

radikalisme maupun terorisme yang sudah banyak merenggut jiwa manusia yang 

tidak bersalah. Organisasi keagamaan yang mayoritas beragama Islam mencoba 

dengan berbagai cara agar dapat mencegah paham radikalisme dan terorisme 

dengan berbagai metode pendekatan keagamaan ataupun pendekatan 

kekeluargaan, agar para pelaku radikal dan teroris dapat insaf dan sadar serta 

kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak Allah 

Swt. dan tidak bertentangan dengan jalur hukum yang ada. Sehingga diharapkan 

akan terjadi hubungan yang harmonis antar umat beragama di Indonesia (Yusuf 

Ali, 2018, hal. 109). Menurut Panji Futuh Rahman (2016) terkait deradikalisasi 

mengatakan bahwa penerapan materi deradikalisasi di suatu lembaga 

ekstrakulikuler keagamaan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi radikalisme 

(Supriadi, 2020, hal. 56). 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang perspektif mahasiswa mengenai toleransi beragama yang 

terdapat di organisasi keagamaan yang terdapat di Indonesia yang tersebar di 

berbagai kampus termasuk di Kota Bandung salah satunya Universitas 

Pendidikan Indonesia, dengan judul “Toleransi Beragama : Perspektif 

Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Bandung 

periode 2020-2021”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan sebenarnya yaitu terdapat kesenjangan antara teori toleransi 

beragama dan praktiknya di lapangan, yang lebih khusus ditinjau dari 

permasalahan-permasalahan sebelumnya. Sehingga secara umum yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif toleransi 

beragama di dalam Pengurus PMII Cabang Kota Bandung. Rumusan masalah ini 

kemudian dikembangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana Perspektif Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) Cabang Kota Bandung mengenai Toleransi Beragama 

b. Dasar pemahaman toleransi beragama Pengurus Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia Cabang Kota Bandung 
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c. Program penanaman Toleransi Beragama dari Pengurus Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandung 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap dan 

memperoleh gambaran secara jelas mengenai toleransi beragama di kalangan 

mahasiswa. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Perspektif Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 

Cabang Kota Bandung mengenai Toleransi Beragama. 

b. Apa yang mendasari pemahaman toleransi Pengurus Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandung 

c. Program penanaman Toleransi Beragama dari Pengurus Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandung 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, yaitu: 

a. Memberi kontribusi positif berupa gambaran mengenai toleransi 

beragama. 

b. Menambah referensi pengetahuan dan konsep mengenai toleransi 

beragama di kalangan mahasiswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan manfaat bagi para civitas akademik  Universitas 

Pendidikan Indonesia khususnya untuk mahasiswa berupa bahan 

rujukan untuk memberi kemudahan dalam mengaplikasikan teori 

maupun konsep mengenai toleransi beragama di lingkungan Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa, 

tentunya terkait toleransi beragama agar lebih berkembang lagi. 



11 

Yanyan Mulyana, 2021 
TOLERANSI BERAGAMA : PERSPEKTIF PENGURUS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG 
KOTA BANDUNG PERIODE 2020-2021 

Universitas Pendidikan Indonesia │repository.upi.edu │perpustakaan.upi.edu 

 

 

1.5 Struktur Organisasi 

Berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia tahun 2019 struktur organisasi skripsi ini memuat lima bab, yaitu 

sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi 

Bab II kajian pustaka, yang berisi konsep-konsep, teori-teori mengenai 

judul skripsi yang penulis ambil yaitu Toleransi Beragama : Perspektif Pengurus 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Bandung. 

Bab III metode penelitian, yang berisi metode yang digunakan penulis 

untuk penelitian ini. Bab ini meliputi desain penelitian, definisi oprasional, 

instrument penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan 

analisis data. 

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bab ini terdiri atas temuan 

penelitian yang memaparkan segala hal yang ditemukan oleh penulis pada 

dokumen-dokumen sesuai dengan rumusan masalah penelitian, kemudian 

dipaparkan tentang hasil analisis data temuan penulis tentang Toleransi 

Beragama : Perspektif Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang 

Kota Bandung. 

Bab V penutup, yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan 

rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti mengenai 

Toleransi Beragama : Perspektif Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia Cabang Kota Bandung. 


