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ABSTRAK 

Supraptiningrum, Dwi Gati. 2016. Pengaruh Toleransi Beragama Terhadap 

Lingkungan Sosial Keagamaan Islam Di Dusun Jogorejo Desa 

Klepu Kecamatan Sooko. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN Ponorogo). Pembimbing Dr. Hj. S. Maryam 

Yusuf, M. Ag.. 

Kata kunci: Toleransi Beragama, Lingkungan Sosial Keagamaan Islam 

 Di era globalisasi umat manusia dihadapkan dengan hubungan antar umat 

manusia di dunia tanpa batas, ketergantungan menjadikan manusia harus senantiasa 

membuka jalan untuk menghilangkan perselisihan dan perbedaan. Pada kenyataanya 

manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan proses sosialisasi dengan 

menjalin hubunga antar umat beragama. Terutama nengenai toleransi beragama 

sangat diperlukan agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama. Toleransi 

beragama memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial keagamaan dimana ia 

tinggal. Dan disisi lain lingkungan sosial keagamaan memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam masyarakat dimana agama menciptakan suatu ikatan bersama baik 

diantara beberapa masyarakat dalam kewajiban membantu mempersatukan mereka. 

 Penelitian ini membahas pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan 

sosial keagamaan Islam Di Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana toleransi beragama masyarakat di 

RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko ? (2) Bagaimana 

keadaan lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa 

Klepu Kecamatan Sooko ? (3) Adakah pengaruh toleransi beragama terhadap 

lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sooko ? 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam teknik pengumpulan data 

peneliti menggunakan teknik angket. Kemudian teknik analisisnya untuk uji validitas 

menggunakan rumus product moment, reliabilitas menggunakan koefisien alpha 

cronbach, dan untuk menganalisa menggunakan teknik analisis regresi linier 

sederhana. 

 Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa: berdasarkan hasil data tentang 

toleransi beragama menunjukkan bahwa toleransi beragama dalam kategori cukup. 

Berdasarkan hasil data tentang lingkungan sosial keagamaan Islam menunjukkan 

bahwa lingkungan sosial keagamaan Islam dalam kategori cukup. Berarti ada 

pengaruh positif yang signifikan antara toleransi beragama terhadap lingkungan sosial 

keagamaan Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko. 

Jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Masalah toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama di 

Indonesia sudah lama mendapat perhatian yang sangat serius. Disadari bahwa 

mantapnya toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting dalam memupuk, membina dan 

mengembangkan kerukunan masyarakat dalam suatu lingkungan atau tempat 

tinggal. 
1
 

Meskipun demikian setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing 

pada agama yang dianut. Setiap pemeluk agama akan menilai agamanya yang 

terbaik dan yang sempurna jika dibandingkan agama yang lain, melihat 

kenyataan ini Arnold Toynbee (1889-1975), sejarahwan Inggris secara 

gamblang berkata bahwa tidak seorangpun dapat menyatakan dengan pasti 

bahwa sebuah agama lebih benar dari agama lain. Dengan nada serupa 

Ramakrishna (1836-1886), pemuka agama Hindu yang mengajak kepada 

persatuan agama-agama dunia menerangkan bahwa pada dasarnya agama-

agama tidak lain hanyalah jalan-jalan menuju tujuan yang sama yaitu Tuhan. 

                                                           
1
 Aminuddin, Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 147 
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Jelas sekali bahwa agama bukan sebuah perbandingan, namun sebuah jalan 

untuk menuju tujuan yang sama dengan cara yang berbeda sesuai kepercayaan 

kita masing-masing.
2
 

Hubungan antara umat Islam dan Kristen bukanlah sebuah fenomena 

baru lagi. Fenomena ini semakin nyata di masa kini dibanding beberapa 

dekade atau bahkan abad yang lalu. Seperti kita semua ketahui, pertemuan 

antara umat Islam dan Kristen sudah setua umur Islam itu sendiri. Pada 

umumnya Islam memandang Kristen sebagai ahlul kitab yang harus 

dihormati. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah hubungan yang telah menjadi 

sumber kebaikan bagi keduanya ini juga telah menjadi sumber berbagai 

kesalahpahaman, ketidakpercayaan dan konflik. Ini semua dipicu oleh 

perubahan naik turunnya batas-batas kebudayaan antara keduanya. Masing-

masing agama yang kokoh akan pendirian dan kebudayaanya membuat 

mereka saling menggangap kebenaran hanyalah pada agama yang dianut. 

Keegoisan terhadap agama yang di anut membuat para pemeluk agama 

muncul rasa tidak percaya terhadap agama orang lain dan agama sayalah yang 

paling benar. Semua itu tergantung dari keyakinan kita untuk mencapai 

sebuah tujuan hidup beragama.
3
 

                                                           
2
 Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama  (Bandung: Mizan, 

1999, 45) 
3
 Ibid, 92 
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Hasil wawancara bersama bapak Kepala Desa Klepu (Bapak Pratomo) 

beliau berkata bahwa di Desa Klepu keegoisan warga terhadap agamanya 

masing-masing masih sangat tinggi.
4
 Selain itu saya juga melakukan 

wawancara dengan pak RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo (Bapak Sartono), 

beliau berkata hal yang sama yaitu keegoisan masyarakat terhadap agamanya 

masing-masing sangat tinggi. Beliau juga berkata bahwa orang Kristen 

banyak yang baik dari segi lahirnya saja tapi dari segi batin mereka berusaha 

menggoyahkan keyakinan masyarakat Islam seperti menawarkan pekerjaan 

pada masyarakat Islam yang akhirnya tergiur dan secara perlahan mereka 

melemahkan kemampuan muslim untuk masuk agama mereka. Ketika Natal 

jika orang Islam tidak mau berkunjung orang Kristenpun menyerukan suara 

seperti “apakah kalian hidup tidak butuh tetangga dan mati mau mati sendiri” 

akhirnya ada unsur balas dendam ketika Idul Fitri orang Kristen juga tidak 

berkunjung. Beliau juga berkata dulu pernah diadakan pengajian dan pemateri 

membicarakan mengenai kafir di situ orang Kristen juga tidak terima dan 

merasa tersinggung.
5
 Selain itu istri pak Sartono (Ibu Tutik) menyambung 

perbincangan kami  beliau berkata di Dusun Jogorejo pernah terjadi konflik 

pemuda dikarenakan ada beberapa masyarakat kristen yang masih bernyanyi-

nyanyi dengan keras di tengah malam dan masih melakukan cangkruk, 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan Bapak Partomo di Balai Desa Klepu pada hari Senin 29 Februari 

2016, pukul 10.30 WIB 
5
 Hasil wawancara dengan Bapak  Sartono di ruang tamu rumah Bapak Sartono pada hari 

Senin 29 Februari 2016, pukul 11.00 WIB 
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akhirnya tempat cangkruk itu dirusak karna menganggu waktu istirahat. 

Kurangnya toleransi beragama antar sesama pemeluk agama yang 

menyebabkan lingkungan sosial agama menjadi kurang baik.
6
 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan sosial keagamaan 

Islam maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Toleransi Beragama Terhadap Lingkungan Sosial Keagamaan 

Islam Di Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko”. 

B. Batasan Masalah  

Mengingat permasalahan dalam suatu penelitian dapat berkembang 

menjadi masalah yang lebih luas, maka perlu adanya suatu lingkup dan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian di sini adalah masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo 

Desa Klepu Kecamatan Sooko  

2. Toleransi beragama yang ditunjukkan dari masing masing pemeluk agama 

yang meliputi rasa menghormati agama orang lain, budaya sikap terbuka 

terhadap agama orang lain dan menerima perbedaan setiap agama orang 

lain. 

 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Ibu Tutik di ruang tamu rumah Bapak Sartono pada hari Senin 29 

Februari 2016, pukul 11.30 WIB 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana toleransi beragama masyarakat di RT 01 RW 01 Dusun 

Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko ? 

2. Bagaimana keadaan lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 RW 01 

Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko ? 

3. Adakah pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan sosial 

keagamaan Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan 

Sooko ? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka dapat penulis uraikan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui toleransi beragama masyarakat di RT 01 RW 01 Dusun 

Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko. 

2. Untuk mengetahui keadaan lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 

RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko. 

3. Untuk mengetahui pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan sosial 

keagamaan Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan 

Sooko. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik  

a. Secara teoritik penelitian ini akan menguji adakah pengaruh toleransi 

beragama terhadap lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 RW 01 

Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti: 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

pentingnya toleransi beragama serta mengetahui pengaruhnya terhadap 

lingkungan sosial keagamaan. 

b. Bagi masyarakat: 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah rasa 

toleransi dalam hal beribadah di lingkungan masyarakat. 

c. Bagi pembaca: 

Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun 

sebagai refrensi mengenai sikap toleransi beragama yang memberikan 

pengaruh terhadap lingkungan sosial keagamaan  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 
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penelitian penulis mengelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

bab terdiri sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah:  

Pada bagian awal yaitu berisi tentang halaman sampul, halaman judul, 

lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar gambar (jika ada), dan 

daftar lampiran. 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dan mamaparkan data. 

Bab kedua, adalah landasan teori, yang membahas tentang toleransi 

beragama dan lingkungan sosial keagamaan, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis penelitian. Bab ini dimaksudkan 

untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesa. 

Bab ketiga, bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan 

interpretasi.  

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 
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dilakukan peneliti. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah 

melihat inti hasil penelitian.  

Sedangkan pada bagian akhir tentang daftar putaka, lampiran-

lampiran, riwayat hidup, surat ijin penelitian, surat telah melakukan 

penelitian, pernyataan keaslian penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Toleransi Beragama 

a. Pengertian toleransi beragama 

Toleransi berasal dari kata toleran yang berarti bersifat 

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau 

bertentangan dengan perdirian kita. Secara sederhana toleransi adalah 

pengakuan masyarakat yang majemuk, yang mengakui sebuah 

perbedaan untuk mencapai perdamaian. Dengan dinamika perbedaan, 

perkembangan manusia akan mencapai pada tingkat maksimal terutama 

kaitanya bahwa manusia tidak lepas dari orang lain dan memiliki 

kepercayaan untuk mencapai tujuan hidup. 
7
 

Di era globalisasi umat manusia dihadapkan dengan hubungan 

antar person atau juga umat manusia di dunia tanpa batas, 

ketergantungan menjadikan manusia harus senantiasa membuka jalan 

untuk menghilangkan perselisihan dan perbedaan. Pada kenyataanya 

manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan proses sosialisasi 

                                                           
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), 1065 
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dengan menjalin hubunga antar umat beragama. Perbedaan agama tidak 

menjadi sumber permusuhan melainkan dengan adanya toleransi 

beragama manusia mampu menghormati setiap pemeluk agama.  

Masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang 

memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima 

kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi 

kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. 

Memahami agama pada dasarnya juga memahami kebudayaan 

masyarakat secara menyeluruh. 
8
 

Konflik sosial dengan beragam faktor pemicu yang sering terjadi 

di beberapa wilayah merupakan salah satu persoalan besar yang harus 

memperoleh perhatian secara serius. Jika dilacak secara cermat, akar 

penyebab konflik yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah lain 

tidak sama ada yang dipicu oleh faktor kesenjangan ekonomi, perseruan 

politik, perebutan kekuasaan, atau agama. Namun demikian, dari 

sebagian besar konflik dan kekerasan yang ada di Indonesia adalah 

agama.
9
 

Setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai yang melahirkan 

norma atau aturan tingkah laku para pemeluknya. Jika keyakinan itu 

dapat ditransformasikan secara positif maka dapat membentuk 

                                                           
8
 Hamid Al-Husaeni, Sosiologi Agama  (Bandung: Pustaka, 1993), 172-174 

9
 Ngainun Naim, Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam Keragaman (Yogyakarta: 

Teras, 2011), 15-16  
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masyarakat yang menjadikan agamanya sebagai fungsi sebagai pedoman 

dan petunjuk bagi pola tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan dalam beribadah.
10

 

Konsep keragaman cara beribadah juga harus saling dihormati 

karena jika perbedaan dalam cara ibadah tidak adanya rasa menghormati 

maka akan menjadi sebab perpecahan umat.
11

 Kita juga harus menerima 

dan menghargai setiap pendapat orang lain, setiap muslim diperintahkan 

oleh Allah untuk bersikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda 

agama dalam pengertian menghargai keyakinan penganut agama lain, 

baik terhadap pendirian maupun pendapatnya. Perbedaan pendapat 

diantara anggota masyarakat akan tetap ada, sebab sudah menjadi 

menjadi fitrah manusia mengenai perbedaan untuk memanfaatkan akal 

bagi setiap individu. Membudayakan sikap terbuka juga sangat penting, 

apabila terjadi perbedaan pendapat diantara masyarakat tidak perlu 

berselisih yang mengantarkan pada perpecahan, melainkan hendaknya 

masing-masing individu saling menghormati dan menghargai pendapat 

orang lain kemudian di ambil kesepakatan dengan kata mufakat.
12

 

Al-Qur‟an memerintahkan bahwa toleransi berupa persaudaraan 

yang tidak tertuju kepada sesama muslim, namun juga kepada sesama 

                                                           
10

 Nurcholish Madjid, Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman (Jakarta: Kompas, 

2001), 21 
11

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2009) 
12

 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 53-56 
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warga masyarakat yang non muslim.
13

 Dalam hidup beragama harusnya 

diutamakan kemaslahatan primer yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, 

keturunan dan melindungi harta, kemudian kemaslahatan sekunder yaitu 

dalam hal beribadah.
14

 Islam membangun masyarakat dengan dasar 

hubungan persaudaraan dan persatuan diantara manusia. Dengan 

demikian tidak ada ruang terjadinya konflik antar bangsa dan tidak 

adanya konflik antar aliran. Semua manusia bersaudara. Islam 

menghormati orang-orang non muslim yang berada ditengah-tengah 

komunitas muslim dan mereka menganggap kita semua sama. Mereka 

selalu berbuat baik dan berbuat adil kepada sesama pemeluk agama.
15

 

Islam memberikan kebebasan berakidah dan beribadah kepada 

mereka, menjaga jiwa dan harta mereka. Islam melindungi mereka dari 

tindak kezaliman, baik yang ada di dalam masyarakat maupun yang 

berasal dari luar. Islam memberikan hak dan privasi kepada mereka 

seperti yang dimiliki oleh kaum muslim. Islam menyebarkan semangat 

toleransi kepada kaum muslim terutama tertuju pada aspek peribadahan 

dan saling menghormati antar pemeluk agama. Selain itu kita juga harus 

                                                           
13

 Ali Nurdin, Quranic Society  (Jakarta: Erlangga, 2008), 279 
14

 Nurcholish Majid, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis (Jakarta: Yayasan Wakaf 

Paramadina), 85 
15

 Yusuf Al-Qardhawi, Islam dan Sekurelisme (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 10 
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berbicaraik kepada mereka sekalipun kita sedang berdakwah islam. 

Disini tidak ada unsur paksaan maupun melanggar hak-hak mereka.
16

 

Konsep kemajemukan umat manusia sangat mendasar dalam 

Islam. Itu secara konsisten dapat diubah ke dalam bentuk-bentuk 

pluralisme modern yang merupakan toleransi. Disini juga terdapat 

prinsip-prinsip dasar semua agama yang mengajarkan pola-pola 

hubungan yang positif antar sesama manusia. Bagaimana umat 

beragama menggali sumber-sumber dan mengusahakan terciptanya 

hubungan yang harmonis antar umat beragama apapun agamanya. Perlu 

dicari titik temu agamna-agama yang dipeluk oleh manusia dan hasilnya 

menjadi acuan dasar dalam membina hubungan antar umat beragama 

yang diwarnai kedamaian dan kebahagiaan. 

Keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting. 

Jika kita mempunyai pandangan yang fanatik bahwa hanya agama kita 

sendiri yangt paling benar, maka hal itu menjadi penghalang yang berat 

dalam usaha memberikan pandangan yang optimis. Sebaliknya jika 

interaksi antar umat beragama sering terjadi secara intensif maka akan 

muncul paradigma dan arah baru dalam pemikiran keagamaan. 

Menjaga kerukunan tidak cukup hanya memahami 

keanekaragaman yang ada di sekitar kita secara pasif. Memahami 

pluralisme mengharuskan adanya pelibatan emosi dan sikap diri secara 

                                                           
16

 Ibid, 11 
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pluralis pula. Sebuah sikap penuh empati, jujur dan adil menempatkan 

keragaman dan perbedaan pada tempatnya, yaitu dengan menghormati, 

memahami dan mengakui eksistensi orang lain sebagaimana 

menghormati dan mengakui eksistensi sendiri. 

Toleransi dan kerukunan sejati adalah berangkat dari kesadaran 

nurani dan inisiatif semua pihak yang terlibat di dalamnya. Namun 

demikian tumbuh dan berkembang kesadaran insani di lingkungan 

masyarakat untuk menciptakan kebersamaan menuju kerukunan dan 

toleransi yang sebenarnya harus tetap diupayakan, dibangun dan dibina 

secara bertahap.
17

 

Hal ini menunjukan bahwa sesungguhnya setiap agama adalah 

memberika toleransi terhadap sesama yang seharusnya dibina hingga 

menjadi sebuah bangsa yang mengutamakan kesejahteraan adil dan 

makmur. 

2. Lingkungan Sosial Keagamaan 

Lingkungan sosial atau masyarakat adalah semua orang atau 

manusia lain yang mempengaruhi kita, termasuk cara pergaulannya, adat 

istiadatnya, termasuk agama dan kepercayaannya. Bagaimana masyarakat 

tinggal akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia tinggal.
18

 

Pada dasarnya lingkungan mencakup: 

                                                           
17

 Umi Sumbulah, Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat 

Beragama  (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 52-57 
18

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 28-29 
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1. Tempat (lingkungan fisik), keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. 

2. Kebudayaan (lingkungan budaya) dengan warisan budaya tertentu 

bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendangan hidup, keagamaan. 

3. Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat), keluarga, 

kelompok bermain, desa perkumpulan.
19

 

Kondisi lingkungan sosial keagamaan yaitu kondisi masyarakat 

yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Agama diperlukan 

sebagai sistem keyakinan, sistem makna yang  muncul dan terwujud dalam 

kehidupan sosial, melalui interaksi yang responsiv terhadap situasi –situasi 

yang dihadapi oleh para penganutnya. Agama membantu mendorong 

terciptanya persetujuan mengenai isi dan kewajiban kewajiban sosial 

dengan memberikan niai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap 

para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial 

mereka. Agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial 

yang terpadu dan utuh. Disisi lain agama dapat menjadi negatif apabila 

interpretasinya bersinggungan dengan pemikiran agama lain.
20

 

Lingkungan sosial keagamaan adalah lingkungan masyarakat yang 

beragama yang tinggal dalam wilayah tertentu. Dalam lingkungan sosial ini 

masyarakat akan mengembangkan berbagai kejadian atau peristiwa yang 

baru, asing, baik, buruk, pantas ditiru bahkan tidak pantas ditiru. Hal ini 
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 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 32   
20

 Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru(Jakarta: Gema Insani Press, 
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mampu memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap 

kehidupan terutama mengenai tingkat kepercayaan terhadap agamanya.
21

 

Lingkungan sosial keagamaan juga memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam masyarakat dimana agama menciptakan suatu ikatan 

bersama baik diantara beberapa masyarakat dalam kewajiban membantu 

mempersatukan mereka.  

Lingkungan sosial keagamaan yang baik atau tidak baik 

dipengaruhi oleh faktor kurangnya toleransi beragama antar umat. Hidup 

dalam lingkungan masyarakat yang memiliki banyak keyakinan sangat 

dibutuhkan sekali adanya toleransi beragama. Jika dalam sebuah 

lingkungan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan tersebut memliki 

sifat egois maka tidak akan tercipta kerukunan antar umat. Membangun 

kehidupan yang rukun antar umat beragama merupakan sebuah perintah 

yang harus dilaksanakan. Menghormati cara ibadah orang lain serta tidak 

menghina bahkan tidak melecehkan. Dalam hidup bermasyarakat akan ada 

pentingnya hidup berdampingan antar pemeluk agama serta rukun dan 

damai, serta kita harus saling menghargai perbedaan dalam lingkungan 

kita. Sebenarnya itu bukan merukan perbedaan, hanya saja cara yang 

                                                           
21

 Hasan Basri, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 122-123 



18 

 

 

ditempuh masing-masing pemeluk agama yang berbeda untuk mencapai 

tujuan yang sama.
22

  

Lingkungan sosial keagamaan juga dipengaruhi oleh seberapa besar 

tingkat kebebasan dan demokrasi dalam menyampaikan pemikiranya. 

Setiap individu memiliki kebebasan dalam berargumen mengenai 

kepercayaan yang mereka anut. Adanya prinsip persamaan dan kesempatan 

yang sama dalam segala hal. Tidak adanya perbedaan status sosial dan juga 

tidak adanya pembeda antara masing-masing pemeluk agama. Pada 

dasarnya setiap orang memiliki fitrah yang sama dihadapan sang pencipta 

tergantung masing-masing individu mengembangkanya, seperti moral 

sosial dan pendidikan. Tujuan dari itu semua adalah untuk membetuk 

manusia yan berakhlak yang tinggi, memiliki keberanian dalam 

menyampaikan semua pendapatnya bahkan mengenai pemikiran agama 

yang mereka anut dalam lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal.
23

 

Lingkungan sosial keagamaan dilatar belakangi oleh kelakuan 

manusia atau individu yang tinggal dalam lingkungan tersebut. Pada 

hakikatnya hampir seluruh manusia bersifat sosial yaitu adanya interaksi 

dengan manusia yang lain. segala sesuatu yang kita pelajari merupakan 

hasil hubungan kita dengan orang lain baik dirumah, sekolah, tempat 
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Setia, 2003), 1718 



19 

 

 

bermain, pekerjaan dan lingkungan masyarakat. Ini semua ditentukan oleh 

individu yang ada dalam lingkungan tersebut. Yang diutamakan disini 

adalah adanya hubungan yang erat antar individu karna itu merupakan 

kunci utama dalam hidup bermasyarakat. Manusia mempelajari kelakuan 

dari orang lain di lingkungan sosialnya. Hampir segala sesuatu yang 

dilakukan bahkan yang di pikirkan dan dirasakan erat kaitanya dengan 

orang lain. Jika kita tinggal dalam lingkungan yang baik maka akan tercipta 

kelakuan manusia yang baik pula dan sebaliknya. Kita harus bekerja sama 

dengan siapapun, menolong orang yang membutuhkan bantuan tanpa 

memandang agama baik itu muslim maupun non muslim. Setiap orang atau 

masyarakat hendaknya saling menghargai persahabatan seperti memuliakan 

tamunya baik muslim maupun non muslim dan juga menghormati 

tetangganya.
24

 

Lingkungan sosial keagamaan juga dilatar belakangi oleh proses 

atau cara berfikir manusia itu sendiri. Untuk dapat memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi manusia harus mampu berfikir kritis dan kreatif. 

Masalah bisa datang dari mana saja dan kapan saja dalam bentuk apapun 

mulai dari masalah sederhana sampai yang komplek. Disini manusia harus 

berusaha secara maksimal untuk memecahkan masalah mereka dengan cara 
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pemikiran mereka sendiri. Karena dengan pemikiran yang kritis manusia 

juga akan kritis pula dalam mencari solusi pada setiap masalah mereka.
25

 

Dengan demikian masalah bisa muncul pada masyarakat di 

manapun mereka berada ketika kurangnya toleransi dalam suatu 

lingkungan masyarakat. Disini juga tidak ada pendapat seseorang yang 

salah atau benar sebelum mereka memahami terlebih dahulu latar belakang 

suatu pluralisme seperti pada lingkungan sosial. 
26

  

Berarti jelas sekali bahwa setiap orang harus memiliki rasa toleransi 

yang tinggi terhadap lingkungan dimana mereka tinggal agar tidak terjadi 

perpecahan antar umat beragama. 

B. Telaah Pustaka Penelitian Terdahulu  

Pertama penelitian dari saudari Hamiem Nugrahenisa NIM 

210309218 yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku 

Keagamaan Siswa di Ma Sedah Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013 skripsi tahun 2014. Hasil penelitiannya adalah 1). lingkungan 

sosial di MA Sedah Jenangan Ponorogo dapat dikatakan cukup karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 56,42%, 2). 

perilaku keagamaan siswa di MA Sedah Jenangan Ponorogo dapat dikatakan 

cukup karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 

61,51%, 3). pengaruh lingungan sosial terhadap perilaku keagamaan siswa di 
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 Sutrisno dan Muhyidin Albarosis, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial (Yogjakarta: 
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MA Sedah Jenangan Ponorogo dapat diketahui akan berkembang lebih baik 

apabila perilaku keagamaan siswa ditingkatkan dan sebaliknya akan 

berkembang lebih buruk apabila perilaku keagamaan siswa tidak 

ditingkatkan. 

Kedua  penelitian dari saudari Ummi Masykurotin NIM 210309122 

yang berjudul “Integrasi Nilai Toleransi Beragama Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013” skripsi tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah 1). implementasi 

nilai toleransi beragama di sekolah dicerminkan melalui keharmonisan 

siswa-siswa yang senantiasa terjaga dan dibudayakan baik mulai dari 

kebijakan sekolah yang memberikan hak, pelayanan dan kesempatan yang 

sama terhadap seluruh warga sekolah, 2). pembelajaran PAI di SMA Negeri 

1 Ponorogo yang didalamnya terdapat komponen pembelajaran yang 

lengkap mempunyai tujuan penting untuk memaksimalkan potensi, 

pembentukan sikap perilaku dan kepribadian peserta didik melalui proses 

pembelajaran, 3). bentuk dan strategi integrasi nilai toleransi beragama di 

SMA Negeri 1 Ponorogo dapat diwujudkan melalui implementasi nilai 

toleransi beragama dalam prakteknya di dalam kelas seperti melalui diskusi, 

pembiasaan saling menghargai untuk membentuk karakter siswa yang 

bertoleran terhadap sesama dan kesadaran sebagai makhluk sosial. 

Ketiga penelitian dari saudari Sringatin NIM 210310108 yang 

berjudul “Korelasi antara Lingkungan Sosial dengan Sikap Keagamaan 
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Siswa Kelas XI MAN Dolopo Tahun Pelajaran 2013/2014” skripsi tahun 

2014. Hasil penelitiannya adalah 1). lingkungan sosial siswa kelas XI di 

MAN Dolopo tahun pelajaran 2013/2014 termasuk dalam kategori cukup, 

hal ini dibuktikan dari presentase lingkungan sosial berjumlah 46 anak 

dengan presentase 61,33 %, 2.) sikap keagamaan siswa kelas XI di MAN 

Dolopo tahun pelajaran 2013/1014 termasuk dalam kategori cukup, hal ini 

dibuktikan dari presentase sikap keagamaan siswa berjumlah 46 anak dengan 

presentase 61,33 %, 3). Ada hubungan yang signifikan antara lingkungan 

sosial dengan sikap keagamaan siswa kelas XI di MAN Dolopo tahun 

pelajaran 2013/2014, hal ini dibuktikan dengan hasil r hitung=  0,570 > r tabel = 

0,232 pada taraf signifikan 5 %. 

Dari ketiga penelitian telaah terdahulu di atas, tidak ada penelitian 

yang membahas mengenai penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai 

pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan sosial keagamaan Islam. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Jika toleransi beragama berkembang dengan baik maka lingkungan sosial 

keagamaan juga akan menjadi lebih baik  

2. Jika toleransi beragama berkembang tidak baik maka lingkungan sosial 

keagamaan juga akan menjadi tidak baik  
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3. Jika lingkungan sosial keagamaan berkembang dengan baik maka 

toleransi beragama akan menjadi lebih baik 

4. Jika lingkungan sosial keagamaan berkembang tidak baik maka toleransi 

beragama akan menjadi tidak baik 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

pendidikan yang secara teoritis dianggap paling tinggi dan paling 

memungkinkan tingkat kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha: “Ada pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan sosial keagamaan 

Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko”. 

Ho: “Tidak ada pengaruh toleransi beragama terhadap lingkungan sosial 

keagamaan Islam di RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sooko”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diklarifikasikan 

dalam penelitian kuantitatif regresi dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh antara dua variabel yang diamati. 

Adapun pengertian dari variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel itu sendiri ada dua macam, yaitu: 

1. Variabel dependen (Y) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau lain. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah lingkungan sosial keagamaan. 

2. Variabel independen (X) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah toleransi beragama.
27
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Dengan demikian, rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:
28

 

 

 

Keterangan: 

X: Toleransi beragama 

Y: Lingkungan sosial keagamaan 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

29
Dalam buku lain dijelaskan bahwa populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan. 
30

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat 

RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko dengan 

jumlah 61 orang. Penelitian ini merupakan penelitian populasi/sensus. 

2. Sampel 
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Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga uang yang dimiliki oleh peneliti, 

biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi besar. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. 
31

Teknik ini juga digunakan 

dalam penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 

masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 

dengan jumlah 61 orang. Dengan jumlah 27 KK, dengan perincian jumlah 

masyarakat beragama Islam  46 orang dengan jumlah laki-laki 25 orang 

dan perempuan 21 orang. Sedangkan jumlah masyarakat yang beragama 

Kristen  15 orang dengan jumlah laki-laki  5 orang dan perempuan 10 

orang . 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu obyek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang 
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berupa angka-angka maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang toleransi beragama masyarakat di RT 01 RW 01 Dusun    

Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko. 

2. Data tentang keadaan lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 RW 

01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko. 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Angket Penelitian Toleransi Beragama Terhadap Lingkungan Sosial 

Kegamaan Islam 

Judul  Variabel  Indikator  No. Item 

instrumen  

Pengaruh toleransi 

beragama terhadap 

lingkungan sosial 

keagamaan Islam 

di Desa Klepu 

Kecamatan Sooko 

Variabel X: 

Toleransi 

beragama 

 Menghormati dan 

menjaga komitmen 

setiap ajaran agama 

yang dianut 

 Membudayakan 

sikap terbuka 

 Menerima 

perbedaan dan 

menghormati 

1, 2, 3,4 

 

 

 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

11, 12, 

13, 14, 15 
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kemajemukan 

setiap agama 

Variabel Y: 

Lingkungan 

sosial 

keagamaan  

 Menerima dan 

menghargai setiap 

pendapat orang lain 

 Bekerja sama 

dengan siapapun 

yang memiliki 

keberagaman 

pandangan dan 

keyakinan 

 Menghargai 

persahabatan setiap 

umat beragama 

16, 17, 18 

 

 

 

19, 20, 21 

 

 

 

 

22, 23, 

24, 25 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif ini adalah meliputi 

angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Angket 
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Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan cara tertulis.
32

 Bentuk angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung dan tertutup. 

Artinya angket yang merupakan daftar pertanyaan diberikan langsung 

kepada masyarakat sebagai subjek penelitian dan dalam mengisi angket 

masyarakat diharuskan memilih karena jawaban telah disediakan. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan skala likert 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert 

memuat 4 pilihan jawaban, yaitu: (SL) selalu, (SR) sering, (KD) kadang-

kadang dan (TP) tidak pernah. 

Pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden 

berbentuk skala yang mempunyai gradasi dari sangat positif atau sangat 

negatif yang diungkapkan dengan kata-kata.  Skor dalam skala likert yaitu 

sebagai berikut:
33

 

Tabel 3.2 

Skor jawaban angket 

JAWABAN SKOR POSITIF SKOR NEGATIF 
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Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-Kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektrik.
34

 Dokumen yang digunakan bisa berupa seperti profil 

desa, peta desa maupun bagan kelembagaan pemerintahan desa. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
35

 

Teknik analisa data ini menggunakan statistik. Teknik analisis data 

untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan adalah mean dan 

standart deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus mean: Mx = �      dan   My = � 36 
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Keterangan: 

  Mx atau My            = mean yang dicari 

  Σfx atau Σfy      = jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dengan 

frekuensinya  

  N                            = jumlah data 

  Rumus SD : SDx   =   �� ²
    dan SDy  =   �� ²

     

 

  Keterangan:  

  SDx atau SDy  = deviasi standart 

  Σfx²                  = jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing 

X² atau Y² 

  N                      = jumlah data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik analisis 

regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana ini berguna untuk 

mendapatkan hubungan fungsional anatar dua variabel yang mempengaruhi 

disebut variabel prediktor dengan lambang X dan variabel yang dipengaruhi 

disebut variabel kriterium dengan lambang Y. Adapun rumus yang 

digunakan adalah: 

y^ = b0+b1. X 

Keterangan: 
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y^ = variabel kriterium 

b0  = bilangan konstan 

b1  = koefisien arah regresi linier 

X  = variabel prediktor 

Karena teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

regresi linier, yang termasuk dalam penelitian parametris yang bekerja 

berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. Untuk itu, sebelum penulis akan menggunakan teknik 

statistik parametris sebagai analisisnya, kenormalan data harus diuji terlebih 

dahulu, apakah data yang akan di analisis itu berdistribusi normal atau 

tidak.
37

 Seperti yang dikemukakan di atas, sebelum melangkah ke pengujian 

hipotesis (analisis), penulis melakukan uji normalitas menggunakan rumus 

liliefors.
38

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

1. Tahap pra penelitian 

a.  Uji validitas instrumen 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu di uji validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 
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terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. Uji validitas yang digunakan adalah butir (item) yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan total skor yang merupakan 

jumlah tiap skor butir.
39

 Adapun cara menghitung dengan menggunakan 

rumus korelasi “product moment” dengan rumus sebagai berikut: 

�xy =
N ΣXY −  ΣX (XY) � ² − (� )² � ² − (� )²

 

Keterangan: 

        rxy          = angka indeks korelasi product moment 

        ΣX          = jumlah seluruh nilai X 

        ΣY          = jumlah seluruh nilai Y 

      ΣXY       = jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

      N           = jumlah siswa 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel. 

Apabila nilai rxy> r tabel. Maka  item pertanyaan dinyatakan valid. 

Untuk uji validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan data 

sebanyak 20 responden. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen 

terhadap 15 soal variabel toleransi beragama ternyata terdapat 10 soal yang 

dinyatakan valid yaitu item nomer 1,2,3,4,5,7,10,13,14 dan 15. Adapun 
                                                           

39
 Ibid, 207 



34 

 

 

untuk mengetahui skor jawaban tes untuk uji validitas variabel toleransi 

beragama  dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 

5. 

Tabel 3.3 

Hasil uji validitas instrumen toleransi beragama 

Nomor 

Item 

Pernyataan 

Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0,474101314 0,444 VALID 

2 0,717576775 0,444 VALID 

3 0,528668421 0,444 VALID 

4   0,5630803732 0,444 VALID 

5  0,5059073268 0,444 VALID 

6 0,313395749 0,444 TIDAK VALID 

7 0,448771051 0,444 VALID 

8 0,074597384 0,444 TIDAK VALID 

9 0,232376584 0,444 TIDAK VALID 

10      0,56920406 0,444 VALID 

11 -0,146498281 0,444 TIDAK VALID 

12 0,224499738 0,444 TIDAK VALID 

13 0,501184472 0,444 VALID 

14 0,481241832 0,444 VALID 

15 0,631074067 0,444 VALID 

 

Untuk uji validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan data 

sebanyak 20 responden. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen 

terhadap 10 soal variabel lingkungan sosial keagamaan ternyata terdapat 7 

soal yang dinyatakan valid yaitu item nomer 1,2,6,7,8,9,10. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban tes untuk uji validitas variabel lingkungan sosial 
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keagamaan dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 

6. 

Tabel 3.4 

Hasil uji validitas instrumen lingkungan sosial keagamaan 

Nomor Item 

Pernyataan 

Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0,821175682 0,444 VALID 

2 0,652628073 0,444 VALID 

3 0,372499638 0,444 TIDAK VALID 

4 0,244051487 0,444 TIDAK VALID 

5 -0,012844815 0,444 TIDAK VALID 

6 0,451933658 0,444 VALID 

7 0,757844092 0,444 VALID 

8 0,495997335 0,444 VALID 

9 0,757844092 0,444 VALID 

10      0,757844092 0,444 VALID 

 

b. Uji reliabilitas instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.
40

 

Dalam penelitian ini rumus yang digunakan pengujian 

reliabilitas instrumen adalah koefisien alpha cronbach. Alpha cronbach 

dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen skala Likert (1 

                                                           
40

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2009), 16.   
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sampai 5) atau instrumen yang item-itemnya dalam bentuk esai.
41

 

Teknik ini digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak 

mempunyai pilihan “benar” atau “salah” maupu “ya” atau “tidak”, 

melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang 

mengukur sikap atau perilaku.
42

 Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
43

 �
11 =  ��−1

  1− 
 ��2��2   

Keterangan :  

r11      = koefisien reliabilitas instrumen  

k       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal    ��2 = Total varians butir pertanyaan ��  
2     = Total varians 

Jika nilai r11>rtabel, maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

Untuk mengetahui reliabilitasnya, nilai koefisien alpha c r11 

dibandingkan dengan nilai r tabel. Apabila nilai r11 >r tabel maka 

instrument penelitian ini dinyatakan reliabel. 

Tabel 3.5 

                                                           
41

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), 291.  
42

Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 59. 
43

Andhita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan dengan Menggunakan 

SPSS, 90. 
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Hasil Perhitungan Reliabilitas Semua Variabel 

 dengan Taraf Signifikan 5% 

Variabel  Nilai r11 Nilai 

rtabel 

Kesimpulan  

X 0,770853535 0,444 Reliabel  

Y 0,788140021 0,444 Reliabel  

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa nilai 

reliabilitas instrumen variabel toleransi beragama 0,770853535, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel dengan db= n-2= 20-2=18 pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung lebih besar dari “r” 

tabel, yaitu 0,770853535 > 0,444 maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel.  

Dan dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai reliabilitas instrumen variabel lingkungan sosial keagamaan  

0,788140021, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel dengan db= n-2= 

20-2=18 pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung 

lebih besar dari “r” tabel, yaitu 0,788140021 > 0,444 maka instrumen 

tersebut dapat dikatakan reliabel. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 10 dan 11. 

2. Tahap Pasca Penelitian 

a. Uji Normalitas 
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Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji 

statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi 

normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik.
44

 

Adapun teknik yang digunakan untuk uji normalitas dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus lilifors dengan rumus:
45

 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : data berrdistribusi tidak normal 

Ha : data berdistribusi normal. 

2) Menghitung Mean dan Standar Deviasi 

3) Menghitung FKB (Frekuensi Komulatif Bawah) 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (F/N) 

5) Menghitung masing-masing FKB dibagi jumlah data (FKB/N) 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus: 

=
−

 

Keterangan : 

X = Nilai Asli 

Β = Simpangan Baku 

                                                           
44

Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi, 153. 
45

Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 208-209. 
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α = Standar Deviasi (simpangan baku) 

7) Menghitung P ≤ Z 

Probabilitas nilai Z dapat di cari pada table Z, pada taraf 

signifikasi yang terletak pada leher table. Untuk negatif ada diluar 

Z dan untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z 

+ 0,5. 

8) Menghitung Nilai L dengan tabel Lilifors dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

Tolak Ho jika Lmax  ≥Ltabel   

Terima Ho jika Lmax  < Ltabel   

Tabel 3.6 

Hasil Uji Normalitas rumus Liliefors 

variabel N 
Kriteria pengujian Ho 

Keterangan 

Lmaximum   Ltabel   

X 61 0,092747541 0,1134 Berdistribusi normal 

Y 61 0,1131 0,1134 Berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui harga  

Lmaximum   untuk variabel X dan Y. Selanjutnya dikonsultasikan 

kepada Ltabel   nilai kritis uji Liliefors taraf signifikansi 0,05%. Dari 

konsultasi dengan diperoleh hasil bahwa untuk masing-

masing Lmaximum  lebih kecil dari  Ltabel   . Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa masing-masing variabel X dan Variabel Y sampel 

data berdistribusi normal. Oleh karena itu, penggunaan statistik regresi 

untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. Adapun perhitungan uji 

normalitas data dengan Liliefors secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

b. Melakukan Analisis Data 

Teknik analisis data ini menggunakan statistika. Teknik analisis 

data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan adalah 

mean dan standart deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: M x = �
danM y =  �

 

Keterangan:  

Mx atau My  =Mean yang dicari  �  atau  �  =jumlah dari hasil perkalian antara midpoint 

dengan frekuensinya. 

N   = number of case 

Rumus Standar Deviasi =   2� . −   � .   

Keterangan : 

SDx atau SDy   = Deviasi Standar  � ²  atau  � ²      = jumlah perkalian antara frekuensi masing-

masing x² atau y² 

N    = number of case 
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Teknik analisa yang digunakan untuk menjawab pengajuan 

hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik analisis regresi linier 

sederhana. Analisis regresi linier ini berguna untuk mendapatkan 

hubungan fungsional antara dua variabel yang mempengaruhi disebut 

variabel prediktor, dengan lambang X dan variabel yang dipengaruhi 

disebut dengan variabel Kriterium dengan lambang Y, adapun rumus 

yang digunakan adalah: 

ŷ = b0+b1.x 

Keterangan: 

ŷ :variabel kriterium 

b0 :Bilangan Konstan 

b1 :Koefisien arah regresi Linier 

X :Variabel Prediktor 

Y :Variabel Kriterium 

1. Langkah 1: Merumuskan / mengidentifikasi variable. 

Variabel independen : toleransi beragama (X) 

 Variabel dependen : lingkungan sosial keagamaan (Y) 

2. Langkah 2: Mengestimasi/menaksir model, yaitu mencari nilai b0 dan 

b1  

   b0 =   - b1    ,  b1 =  xy – n.  .  
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a. Buat tabel perhitungan 

b. Menghitung nilai     = 
 �  

c. Menghitung nilai     = 
 �  

d. Menghitung nilai b1 terlebih dahulu, dengan menggunakan nilai :  

b1 = ∑xy – n.  .  

e. Menghitung nilai b0  

b0=   - b1   
f. Mendapatkan model/persamaan Regresi linier sederhana   = b0+b1x 

 3.  Langkah 3 : Uji signifikasi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova (analysis of 

varience) 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 �0  + �1   −    2�  

MSR= ��  

Error n-2 SS Error (SSE) MS Error 
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 2 −  �0  + �1    
(MSE) 

MSE= ��  

Total n-1 SS Total (SST) =  2 −  
   2�   

a. Menghitung nilai SSR 

SSR = (b0 ∑y + b1 ∑xy) – 
( )²�  

b. Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑y2 – (b0 ∑y + b1 ∑xy) 

c. Menghitung nilai SST 

SST = SSR+SSE 

d. Menghitung nilai MSR 

MSR = ��  

e. Menghitung nilai MSE 

MSE = �−2
 

f. Menghitung Fhitung  

Fhitung =  

g. Menghitung Ftabel  

Ftotal = Fα(1:n-2) 

4. Langkah 4 : Menginterpretasikan parameter model sehingga dari model 

tersebut dapat diketahui bahwa moralitas siswa-siswi (y) akan 

menyimpang jika tidak ada lingkungan keluarga (x) dan sebaliknya.  
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5. Langkah 5:  Menghitung nilai R
2 

(Koefisiensi Determinasi) 

     R
2 

=  x 100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Klepu 

Sejarah Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

menurut cerita para sesepuh dan sebagai tokoh masyarakat tua di desa 

bahwa di wilayah perdikan desa ini dahulu ada punden (tempat yang 

dikeramatkan) oleh masyarakat dijadikan tempat yang harus dilindungi  

keberadaannya. Di tempat tersebut dengan ditumbuhi tiga pohon besar 

yaitu Pohon Preh, Pohon Klepu Dan Pohon Joho.Dari ketiga pohon 

tersebut ternyata sama-sama mengeluarkan bunga dan kebetulan pohon 

klepu berada ditengah-tengah pohon preh dan pohon joho, dari aroma 

bunga ketiga pohon tersebut yang paling beraroma harum adalah dari 

pohon klepu maka daerah perdikan tersebut dalam perkembangan 

masyarakatnya dinamakan Desa Klepu. 

Dari nama desa yang dinamakan Desa Klepu tersebut dalam 

perkembangan secara kewilayahan kemudian dibagi menjadi empat 

wilayah dukuhan dengan pembagian wilayah yang sama-sama 

disesuaikan dengan sejarah keberadaanyya yaitu Dukuh Klepu karena 

banyak tumbuh pohon klepu, di dukuh Sambi karena banyak pohon 

kesambi, di dukuh Ngapak karena banyak pohon apak dan di dukuh 
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Jogorejo karena wilayahnya cukup luas dan masyarakatnya ramai maka 

dinamakan dukuh Jogorejo. 

2. Letak Geografis Desa Klepu 

Secara geografis Desa Klepu terletak di daerah pegunungan yang 

naik turun ditepi lereng Gunung Wilis barat daya. Sedangkan jarak dari 

Desa Klepu ke Ibukota Kabupaten berjarak 33 Km dan dapat ditempuh 

dengan waktu 70 menit, dari Desa Klepu ke Ibukota Kecamatan 3 Km 

dan dapat ditempuh dengan waktu 10 menit. Ketinggian dari permukaan 

air laut kurang lebih 400 M dengan curah hujan yang cukup tinggi. 

Secara administratif Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo yang merupakan daerah pegunungan maka diapit oleh 

beberapa desa disekitar dan bahkan desa yang merupakan berbatasan 

desa lain dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Adapun perbatasan 

Desa Klepu dengan desa yang lain yaitu: 

 Sebelah Utara     : Desa Sooko, Kecamatan Sooko 

 Sebelah Timur    : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko 

 Sebelah Selatan  : Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, 

Kabupaten Trenggalek 

 Sebelah Barat     : Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko 
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3. Visi danMisi 

a. Visi 

Upaya dalam menyusun rencana pembangunan jangka 

menengah (RPJM) Desa Klepu yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga tingkat desa dan warga masyarakat serta pihak yang 

berkepentingan. RPJM Desa yang merupakan pedoman program 

desa untuk masa lima tahun yang merupakan harapan yang hendak 

dicapai seluruh masyarakat Desa Klepu. Harapan dimasa depan 

yang meupakan tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa 

Klepu merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan 

setiap lima tahun sekali. Harapan masa depan Desa Klepu disebut 

juga sebagai Visi Desa Klepu. 

Meskipun visi Desa Klepu secara normative menjadi 

tanggung jawab Kepala Desa Klepu namun dalam penyusunannya 

melibatkan segenap warga desa dan lembaga desa yang melalui 

proses cukup panjang dengan diskusi formal maupun informal. Visi 

ini semakin mendapatkan bentuk melalui rangkaian kegiatan 

musyawarah untuk menyusun RPJM Desa Klepu tahun 2011-2016. 

Dalam kesempatan ini visi Desa Klepu yang merupakan harapan 

serta doa agar mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa 

Klepu. Kenyataan tersebut merupakan potensi, permasalahan, serta 
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hambatan yang ada di Desa dan masyarakat Desa Klepu yang ada 

pada saat ini dan masa depan. 

Bersama dengan penetapan RPJM Desa Klepu Kecamatan 

Sooko maka dirumuskan dan ditetapkan visi Desa Klepu yaitu: 

“Desa Klepu yang Manunggal Terdepan, Damai Sejahtera demi 

Terwujudnya Rahayuning Bumi Reog.” Visi ini merupakan harapan 

yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga 

masyarakat Desa Klepu. Dengan visi tersebut diharapkan warga 

masyarakat Desa Klepu dapat manunggal yang mengandung makna 

bersatu dan terdepan dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan 

masyarakat, melalui inovasi-inivasi pembangunan di bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, home industry, 

ketrampilan dan seni budaya yang ditopang oleh toleransi dan 

penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang ada di Desa 

Klepu. 

b.  Misi  

Hakekat dari misi Desa Klepu adalah merupakan turutan 

dari visi Desa Klepu.Turunan visi tersebut agar dapat mengikuti dan 

mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi 

lingkungan dimasa mendatang dari usaha mencapai visi yang telah 

ditetapkan. 
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Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut maka 

Desa Klepu dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik 

dari dalam maupun dari luar maka disusunlah misi Desa Klepu 

sebagai berikut: 

1). Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2). Mewujudkan dan meningkatkan usaha kerukunan antar dan 

interen warga masyarakat yang disebabkan karena perbedaan 

agama, keyakinan, organisasi, kelompok dan lainnya dalam suasana 

saling menghargai dan menghormati. 

3). Berusaha meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

bidang tersebut serta meningkatkan teknologinya.Serta optimalisasi 

ketika tahap awal, produksi dan pengolahan hasilnya. 

4). Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok yang ada di desa 

yang meliputi kelompok tani, kelompok ternak, kelompok 

perikanan, kelompok arisan, kelompok pengairan dan koperasi yang 

ada di Desa Klepu. 

5). Menumbuh kembangkan kelompok usaha kecil dan menengah 

melalui pelatihan ketrampilan dan pelatihan home industry. 
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6). Berupaya melestarikan lingkungan hidup melalui bermitra 

dengan kehutanan, perkebunan, lembaga masyarakat desa hutan, 

agar dimusim kemarau akan kebutuhan air minum dan untuk 

pertanian tidak mengalami kekurangan. 

7). Membangun dan meningkatkan bidang pendidikan baik formal 

maupun informal yang mudah diikuti dan dinikmati oleh 

masyarakat. 

8). Menata pemerintahan Desa Klepu yang kompak dapat mengikuti 

perubahan kebijakan pemerintah serta bertanggung jawab dalam 

mengemban amanat masyarakat Desa Klepu. 

9). Dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dimana 

masyarakat harus bisa lebih cepat terlayani dan memberikan solusi 

terbaik. 

4. Pembagian Wilayah Desa Klepu 

Pembagian wilayah di Desa Klepu Kecamatan Sooko mulai dari 

tingkat RT dan RW serta Dukuh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Pembagian Wilayah Dukuh, RT, RW Desa Klepu Kecamatan Sooko 

NO DUKUH RT RW 

1 KLEPU 01 01 

02 01 
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03 01 

01 02 

02 02 

                                                        Jumlah 5 2 

2 SAMBI 01 01 

02 01 

01 02 

02 02 

03 02 

                                                              

Jumlah  

5 2 

3 JOGOREJO 1 1 

2 1 

1 2 

2 1 

1 3 

2 3 

1 4 

1 4 

                                                              

Jumlah 

8 4 

4 NGAPAK 1 1 

2 1 

1 2 

2 2 

                                                              

Jumlah 

4 2 

Jumlah Dukuh 1, 2, 3, 4 22 10 
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5. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di balai desa Klepu 

Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut: 

a. Tanah seluas 781,867 Ha 

b. 1 ruang kepala desa 

c. 1 ruang sekretaris desa 

4. 1 ruang perangkat desa 

5. 1 ruang pertemuan 

6. 1 gedung serba guna 

7. 2 komputer 

8. 1 televisi 

9. 4 almari 

10. 8 meja 

11. 15 kursi 

12. 1 toilet 

B. Deskripsi Data Khusus 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 61 orang. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu 

toleransi beragama dan lingkungan sosial keagamaan diperlukan perhitungan 
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statistik rumus Regresi Linier Sederhana . Adapun hasil dari perhitungan dapat 

dilihat pada analisa data. 

1. Deskripsi data tentang toleransi beragama masyarakat RT 01 RW 01 

Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 

Untuk mendapatkan data mengenai toleransi beragama, penulis 

menggunakan metode angket langsung yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang 

dijadikan objek adalah masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa 

Klepu Kecamatan Sooko yang berjumlah 61 orang. Adapun komponen 

yang diukur mengenai toleransi beragama dapat dilihat dalam kisi-kisi 

berikut: 

Tabel 4.2 

Kisi-kisi Instrumen Tentang Toleransi Beragama 

Variabel  Sub 

variabel  

Indikator  No item 

instrumen  

Toleransi 

beragama (X) 

Variabel 

Independent 

  Menghormati dan 

menjaga komitmen 

setiap ajaran agama 

yang dianut 

 Membudayakan sikap 

terbuka 

1, 2, 3,4 

 

 

 

5, 6, 

7,8,9,10 
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 Menerima perbedaan 

dan menghormati 

kemajemukan setiap 

agama 

11, 

12,13,14,15 

 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert. Dari 

masing-masing pernyataan ada empat alternatif jawaban yaitu untuk 

pernyataan positif dengan ketentuan sebagai berikut: jawab (selalu) diberi 

skor 4, jawab (sering) diberi skor 3, jawab (kadang-kadang) diberi skor 2 dan 

jawab (tidak pernah) diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif yaitu 

kebalikannya untuk jawab (selalu) diberi skor 1, jawab (sering) diberi skor 2, 

jawab (kadang-kadang) diberi skor 3 dan jawab (tidak pernah) diberi skor 4.  

Selanjutnya skor jawaban angket toleransi beragama masyarakat RT 

01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Variabel Toleransi Beragama 

Toleransi beragama Jumlah frekuensi 

39 2 

38 5 
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37 7 

36 9 

35 5 

34 13 

33 7 

32 4 

31 1 

29 3 

28 5 

Jumlah Σf=61 

   

 Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari responden 

dapat dilihat pada lampiran 7. 

2. Deskripsi Data Tentang Lingkungan Sosial Keagamaan Masyarakat RT 01 

RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 

 Untuk mendapatkan data mengenai lingkungan sosial keagamaan 

masyarakat, penulis menggunakan metode angket langsung yaitu angket 

dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian 

ini yang dijadikan objek adalah masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo 

Desa Klepu Kecamatan Sooko yang berjumlah 61 orang. Adapun komponen 
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yang diukur mengenai lingkungan sosial keagamaan masyarakat dapat dilihat 

dalam kisi-kisi berikut: 

Tabel 4.4 

Kisi-Kisi Instrumen Tentang Lingkungan Sosial Keagamaan 

Variabel  Sub 

variabel  

Indikator  No item 

instrumen  

Lingkungan 

Sosial 

Keagamaan (Y) 

Variabel 

Dependent 

  Menerima dan 

menghargai setiap 

pendapat orang lain 

 Bekerja sama dengan 

siapapun yang 

memiliki 

keberagaman 

pandangan dan 

keyakinan 

 Menghargai 

persahabatan setiap 

umat beragama 

16, 17, 18 

 

 

19, 20, 21 

 

 

 

 

 

22, 23, 24, 

25 

 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran dalam 
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pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert. Alternatif 

jawaban sama dengan alternatif jawaban pada instrumen toleransi beragama di 

atas. 

Selanjutnya skor jawaban angket tentang lingkungan sosial keagamaan 

masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Variabel Lingkungan Sosial Keagamaan 

Lingkungan Sosial 

Keagamaan 

Jumlah frekuensi 

28 13 

27 6 

26 8 

25 3 

24 11 

23 11 

22 5 

21 1 

20 3 

Jumlah Σf=61 
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Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari responden 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Deskripsi Data Toleransi Beragama Masyarakat RT 01 RW 01 Dusun 

Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 

Tabel 4.6 

Deskripsi Data Toleransi Beragama Masyarakat 

X F  f.X X2 f.X2 

39 2 78 1521 3042 

38 5 190 1444 7220 

37 7 259 1369 9583 

36 9 324 1296 11664 

35 5 175 1225 6125 

34 13 442 1156 15028 

33 7 231 1089 7623 

32 4 128 1024 4096 

31 1 31 961 961 

29 3 87 841 2523 

28 5 140 784 3920 

Jumlah  ∑f= 61 
2085 12710 71785 
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Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagi berikut: 

a. Mencari Mean (Rata-rata) 

Mx=
��  

 =
2085

61
 

= 34,18032787 (dibulatkan menjadi 34) 

b. Mencari Standar Deviasi dari Variabel Lingkungan Masyarakat 

SDx = � 2� −  ��  2

 

= 71785

61
−  2085

61
 2

 

= 1176,803279 −  34,18032787 2 

= 1176,803279 −  1168,294813 

= 8,50846569  

= 2,91692744 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx =34,18032787 dan 

SDx =2,91692744. Untuk mengetahui toleransi beragama masyarakat RT 01 

RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sookoitu baik, cukup, dan 

kurang, maka dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 
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1) Skor >Mx + 1 SDx  adalah tingkatan toleransi beragama masyarakat RT 01 

RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko itu baik. 

2) Skor <Mx - 1 SDx  adalahtingkatan toleransi beragama masyarakat RT 01 

RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sookoitu kurang. 

3) Skor antara Mx - 1 SDx  sampai dengan Mx + 1 SDx  adalah tingkatan 

toleransi beragama masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sooko itu cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Nilai atas  = Mx+ 1 SDx  

    = 34,18032787+ 1. 2,91692744 

    = 37,09725531(dibulatkan 37) 

Nilai bawah  = Mx - 1 SDx  

    = 34,18032787- 1. 2,91692744 

    = 31,26340043 (dibulatkan 31) 

 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 37 ke atas 

dikategorikan toleransi masyarakat itu baik, sedangkan skor 31 ke bawah 

dikategorikan kurang dan skor diantara keduannya dikategorikan cukup. Dari 

perangkaian tersebut dapat diketahui rata-rata toleransi beragamamasyarakat 

RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sookoadalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7 

Kelompok Kategori Nilai Toleransi Beragama Masyarakat 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 37 14 14

61
   100% = 22,950% 

Baik 

Antara 31-37 39 39

61
   100% = 63,934% 

Cukup  

Kurang dari 31 8 8

61
   100% = 13,114% 

Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa toleransi beragama 

masyarakatRT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan 

Sookodalam kategori baik sebanyak 14 dari 61 responden (22,950%), 

kategori cukup sebanyak 39 dari 61 responden (63,934%), dan kategori 

kurang sebanyak 8 dari 61 responden (13,114%).Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa toleransi beragama masyarakat RT 01 RW 01 Dusun 

Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko adalah dalam kategori cukup. 

2. Deskripsi Data Lingkungan Sosial Keagamaan Masyarakat RT 01 RW 01 

Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 
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Tabel 4.8 

Deskripsi Data Lingkungan Sosial Keagamaan 

X F  fX X2 f.X2 

28 13 364 784 10192 

27 6 162 729 4374 

26 10 260 676 6760 

25 13 325 625 8125 

24 5 120 576 2880 

23 5 115 529 2645 

22 2 44 484 968 

21 3 63 441 1323 

20 4 80 400 1600 

Jumlah ∑f= 61 1533 5244 38867 

 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah sebagi berikut: 

a. Mencari Mean (Rata-rata) 

Mx=
��  

 =
1533

61
 

= 25,13114754 (dibulatkan menjadi 25) 
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b. Mencari Standar Deviasi dari Variabel Lingkungan Sosial Keagamaan 

SDx = � 2� −  ��  2

 

= 38867

61
−  1533

61
 2

 

= 637,1639344 − 25,13114754 2 

= 637,1639344 − 631,5745767  

= 5,589357726 

= 2,364182253 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx = 

25,13114754, SDx=22,364182253. Untuk mengetahui kategori lingkungan 

sosial keagamaan masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sookoislam itu baik, cukup, dan kurang, maka dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

1) Skor >Mx + 1 SDx  adalah tingkatan lingkungan sosial keagamaan 

masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sookoitu 

baik 

2) Skor <Mx - 1 SDx  adalah tingkatanlingkungan sosial keagamaan 

masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sookoitu 

kurang. 
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3) Skor antara Mx - 1 SDx  sampai dengan Mx + 1 SDx  adalah tingkatan 

lingkungan sosial keagamaan masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Jogorejo Desa 

Klepu Kecamatan Sookocukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Nilai atas  = Mx+ 1 SDx  

    = 25,13114754+ 1. 2,364182253 

    = 27,49532979 (dibulatkan 27) 

Nilai bawah   = Mx - 1 SDx  

    = 25,13114754- 1. 2,364182253 

    = 22,76696529 (dibulatkan 22) 

  Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 27 ke atas 

dikategorikan lingkungan sosial keagamaan baik, sedangkan skor 22 ke 

bawah dikategorikan kurang dan skor diantara keduannya dikategorikan 

cukup. Dari perangkaian tersebut dapat diketahui rata-rata lingkungan sosial 

keagamaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Kelompok Kategori Nilai Lingkungan Sosial Keagamaan 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 27 13 13

61
   100% = 21,311 % 

Baik 

Antara 22-26 41 41

61
   100% = 67,213% 

Cukup  
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Kurang dari 22 7 7

61
   100% = 11,475% 

Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lingkungan sosial keagamaan 

dalam kategori baik sebanyak  13dari 61 responden (21,311%), kategori 

cukup sebanyak41dari 61 responden (67,213%), dan kategori kurang 

sebanyak  7 dari 61 responden (11,475%).Dengan demikian, dapat dikatakan 

moralitas siswa-siswi Ponorogo adalah dalam kategori cukup. 

a. Membuat tabel penolong analisis regresi (lihat lampiran ) 

b. Menghitung nilai     = 
 �   = 

2085

61
 = 34,18032787 

b. Menghitung nilai     = 
 �   = 

1533

61
 = 25,13114754 

c. Menghitung nilai b1  

   b1 = 
   − � .  .   2 − �  2 =  

 52260  − 61. 34,18032787  .(25,13114754 ) 71785  − 61.(34,18032787 )2
 

=
52260–52398,44262  

71785  −71265 ,98361
 

= 
−138,44262

519,01639
 

 = -0,266740362 

d. Menghitung nilai bo 

bo =   – b1   
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=25,13114754–(-0,266740362). 34,18032787 

=25,13114754– (-9,117273046) 

= 34,24842059 

e. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

   y = bo + b1x  

= 34,24842059-0,266740362x 

f. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan Uji signifikansi model dengan langkah sebagai berikut: 

1.) Menghitung nilai SSR 

    SSR = (bo∑y + b1∑xy) – 
( y)2�  

= (34,24842059.1533+(-0,266740362).52260) - 
(1533)2

61
 

= (52502,82876+ (-13939,85132)) – 38526,04918 

=38562,97744– 38526,04918 

= 636,92826 

2.) Menghitung nilai SSE 

    SSE = ∑ 2- (bo∑y+b1∑xy)  

= 38732– (34,24842059.1533+(-0,266740362).52260) 

= 38732 – (52502,82876+ (-13939,85132)) 

= 38732– 38526,04918 

= 205,95082 

3.) Menghitung nilai SST 
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SST  = SSR + SSE  

   =636,92826+ 205,95082 

   = 842,87908 

4.) Menghitung nilai MSR 

    MSR = ��  

= 
636,92826

1
=636,92826 

5.) Menghitung nilai MSE 

    MSE = ��  

= �−2
 

= 
205,95082

61−2
 

=  
205,95082

59
 

= 3,490691864 

6.) Membuat tabel anova  

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova. 

Tabel 4.10 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom (df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 
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Regression 60 SSR = 636,92826 MSR = 636,92826 

Error 1 SSE = 205,95082 MSE=3,490691864 

Total 61 SST =842,87908  

 

7.) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

 Hipotesis : 

Ho :β1 = 0 

Hi :β1 ≠ 0 

      Daerah penolakan : 

Fhitung =  = 
636,92826

3,490691864
 = 182,4647619 

8.) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(n-2) = F0,05(59) = 4,03 

9.) Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka:Fhitung>Ftabel, 

artinya variabel independen (X) yaitutoleransi beragamaberpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y) yaitu lingkungan sosial keagamaan. 

g. Menghitung koefisien determinasi 

   Menghitung nilai R
2
 

R
2
 =  = 

636,92826

842,87908
 = 0,755657929 

R
2
= 75,5657929% 
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, didapatkan 

nilai sebesar 75,5657929%, artinya toleransi beragama berpengaruh 

75,5657929% terhadap lingkungan sosial keagamaan islam dan 24,4342071% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Toleransi Beragama  

Terdapat 14 (22,950%) dari 61 responden dinyatakan memiliki 

toleransi beragama baik, 39 (63,934 %) dari 61 responden dinyatakan 

memiliki toleransi beragama dalam kategori cukup, dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 8 (13,114 %) dari 61 responden. Dari 

perolehan di atas dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama masyarakat 

dalam kategori cukup baik. 

2. Lingkungan Sosial Keagamaan 

Terdapat 13 (21,311 %) dari 61 responden dinyatakan lingkungan sosial 

keagamaan dalam kategori baik, 41 (67,213 %) dari 61 responden 

dinyatakan lingkungan sosial keagamaan dalam kategori cukup, dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 7 (11,475 %) dari 61 

responden. Dari perolehan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

sosial keagamaan masyarakat dalam kategori cukup baik. 

3. Pengaruh Toleransi Beragama Terhadap Lingkungan Sosial Keagamaan 

Islam di Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko 
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Dari hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linier sederhana di 

atas diperoleh Fhitung  sebesar182,4647619 dan didapat Ftabel = Fα(n-2) = 

F0,05(59) = 4,03 yang telah dikonsultasikan dengan tabel distribusi F pada 

taraf signifikasi 5%, diketahui Fhitung  = 182,4647619 dan Ftabel = 4,03 

sehingga Fhitung   >Ftabel , maka Ho ditolak. Maka dapat dinyatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara Toleransi Beragama Terhadap 

Lingkungan Sosial Keagamaan Islam di Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sooko. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan 

bahwa toleransi beragama berpengaruh 75,5657929 %terhadap 

Lingkungan Sosial Keagamaan Islam di Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sookodan 24,4342071% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

  



71 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian tentang pengaruh toleransi beragama terhadap 

lingkungan sosial keagamaan Islam di RT 01 RW O1 Dusun Jogorejo Desa 

Klepu Kecamatan Sooko dari uraian deskripsi data dan dianalisis data dengan 

menggunakan teknik analisis statistik Regresi Linier Sederhana dalam 

penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Toleransi beragama masyarakat RT 01 RW O1 Dusun Jogorejo Desa Klepu 

Kecamatan Sooko dalam kategori cukup baik karena dinyatakan kategorisasi 

menunjukkan prosentase 63,934% sebanyak 39 orang. 

2. Lingkungan sosial keagamaan Islam masyarakat RT 01 RW O1 Dusun 

Jogorejo Desa Klepu Kecamatan Sooko dalam kategori cukup baik karena 

dinyatakan kategorisasi menunjukkan prosentase 67,213% sebanyak 41 

orang. 

3. Ada pengaruh antara toleransi beragama terhadap lingkungan sosial 

keagamaan Islam di RT 01 RW O1 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan 

Sooko. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan 

toleransi beragama berpengaruh 75,5657929% terhadap lingkungan sosial 

keagamaan Islam di RT 01 RW O1 Dusun Jogorejo Desa Klepu Kecamatan 
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Sooko dan 24,4342071% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Dengan melihat adanya pengaruh antara toleransi beragama terhadap 

lingkungan sosial keagamaan Islam, maka hendaknya untuk lebih 

meningkatkan rasa toleransi di lingkungan masyarakat dalam hal apapun 

terutama dalam hal beribadah. 

2. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca hendaknya mengambil sisi positif dari pembahasan ini 

mengenai betapa pentingnya toleransi beragama dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 
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