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ABSTRAK 

Azizah, Uchtifa Nurul. 2015. Respon Masyarakat 

Terhadap Perbedaan Paham Keagamaan (Studi 

Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi). Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Kharisul Wathoni, M.Pd.I.. 

Kata Kunci: Respon, Masyarakat, Perbedaan, Paham 

Agama 

Perbedaan pemahaman, atau aliran 

keagamaan dikalangan masyarakat memang tidak 

bisa di hindarkan. Meskipun sumber utama ajaran 

agama Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits. Adanya 

perbedaan paham agama di desa Sambirejo 

kec.Mantingan kab.Ngawi menimbulkan beberapa 

persoalan dalam masyarakat seperti kegelisahan 

masyarakat awam dalam menganut paham 

keagamaan, perilaku dan hubungan antar masyarakat 

di dalamnya, serta dampak dari adanya perbedaan 

paham keagamaan. Tujuan penulisan skripsi ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan paham 

keagamaan di desa Sambirejo kec. Mantingan kab. 

Ngawi. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Mengetahui perbedaan paham keagamaan 

masyarakat desa Sambirejo Kec. Mantingan Kab. 

Ngawi (2) Untuk mengetahui respon masyarakat 

terhadap perbedaan paham keagamaan di desa 

Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi (3) Untuk 

mengetahui dampak perbedaan paham keagamaan 

terhadap perilaku keagamaan masyarakat desa 

Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi. 
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Pendekatan penelitian yang penulis gunakan 

adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian 

adalah studi kasus. Adapun teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini bisa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: (1)Perbedaan paham 

keagamaan di desa Sambirejo kecamatan Mantingan 

kabupaten Ngawi; Muhammadiyah, NU, MTA, dan 

LDII. (2)Bagi penganut paham-paham agama, 

masyarakat yang tidak satu golongan dianggap tidak 

sesuai dengan sunah-sunah nabi yang sebenarnya. 

Bagi masyarakat yang tidak terlalu fanatik terhadap 

paham agama dan sudah tahu ilmu agama, adanya 

perbedaan agama tidak menjadi masalah dalam 

kehidupan masyarakat, karena bagi mereka masih 

sama-sama orang muslim. Bagi masyarakat awam, 

para penganut paham-paham agama tersebut di 

anggap kurang bersosialisasi. (3)Dampak positif, 

masyarakat lebih mengutamakan perilaku-perilaku 

yang sesuai ajaran agama islam. Dampak negatif, 

masyarakat menganggap bahwa paham agama yang 

mereka anut sudah paling benar
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya perbedaan doktrin agama 

mengakibatkan perbedaan keyakinan, pemahaman, 

atau aliran keagamaan yang baru dikalangan 

masyarakat. Meskipun pada dasarnya sumber ajaran 

agama Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits. Tingkat 

pemahaman dalam diri seseorang memang tidak bisa 

dihindarkan terutama pada tingkat pengetahuan, 

pemahaman, pengalaman serta perkembangan 

budaya dalam masyarakat. 

Dari perbedaan tersebut akan menimbulkan 

berbagai persoalan dalam masyarakat seperti konflik 

antar masyarakat, kegelisahan masyarakat dalam 
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menganut paham keagamaan, dan berbagai persoalan 

lain yang akan muncul dalam masyarakat.  

Menurut Azyumardi Azra, muncul dan 

berkembangnya beragam aliran atau paham 

keagamaan yang menyimpang dari paham 

keagamaan dikarenakan perubahan sosial ekonomi 

yang begitu cepat, pengaruh adanya globalisasi, dan 

juga faktor psikologi dalam masyarakat.
1
 

Studi fiqih dalam Islam berarti mengungkap 

aktivitas intelektual Islam, yang di dalamnya muncul 

kontroversi. Fiqih yang disebut dengan hukum 

Islam, sepanjang sejarah kebudayaan Islam, telah 

menjadi fokus utama aktivitas intelektual. 

Bagaimanapun ini merupakan masalah yang 

kompleks, suatu struktur yang didalamnya sejumlah 

tradisi pemikiran hukum dan beragam tipe realitas 

                                                 
1
 Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia: 

Pengalaman Islam  (Cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1999), 10. 
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sosial harus ditemukan agar berada dalam suatu 

keselarasan yang bisa dibenarkan antara satu dengan 

yang lainnya, dan agar selaras dengan teks-teks 

wahyu. Hasil pemikiran fiqih ini kemudian 

melahirkan berbagai madzhab yang melembagakan 

dan mewujud menjadi berbagai kelompok 

masyarakat Muslim dengan ragam institusinya di 

belahan dunia termasuk Indonesia.
2
 Dari situlah awal 

munculnya aliran paham keagamaan. 

Secara normatif, agama dimaknai sebagai 

ketetapan Allah untuk mengatur kehidupan manusia 

agar sesuai dengan aturan baik di dunia maupun di 

akhirat. Maka dari itu agama tidak hanya berisi 

tentang perintah dan larangan, tapi juga sebagai 

petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. 

Agama tidak hanya berdimensi ukhrawi, tapi juga 

                                                 
2
 Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola 

Madzhab  (Yogyakarta: elsaQ Press, 2010), 1. 
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duniawi. agama tidak hanya berdimensi individual 

tetapi juga sosial.  

Menurut Durkheim agama mengekspresikan 

nilai-nilai terdalam yang ada pada tatanan sosial, 

mengenang saat-saat yang berarti dalam sejarah dan 

memproyeksikan gambaran simbolik mengenai masa 

depan masyarakat. Agama pada saat tertentu dapat 

berfungsi sebagai pelindung tatanan sosial, dan pada 

saat lainnya dapat menilai kondisi sosial saat 

sekarang dengan mengacu pada gambaran 

masyarakat ideal dan dengan demikian 

menumbuhkan gerakan pembaruan.
3
 

Maka dari itu agama pada dasarnya tidak bisa 

terlepas dari sikap beragama dan keberagamaan 

umat manusia, serta pola, model, dan organisasi 

yang terlembagakan. Dengan kata lain, agama tidak 

                                                 
3
 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama  (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 123. 
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bisa diapresiasi secara terpisah, tanpa melibatkan 

persepsi dan respon umatnya serta keberagamannya. 

Dalam buku The Power Of Religion juga di jelaskan 

bahwa, R. Stark dan C. Y Glock menyebutkan ada 

lima dimensi dari keberagaman manusia yaitu 

keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan 

agama dan konsekuensi. 

Baik yang bepijak pada sikap, keyakinan, 

kapasitas pengetahuan umat maupun dengan 

mempertimbangkan muatan kandungan agama 

tersebut, maka dari itu harus jelas diperuntukkan 

bagi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. 

Persoalannya adalah manusia sering di hadapkan 

dengan masalah-masalah tentang keterbatasan 

pemahaman dan interpretasi atas ajaran-ajaran 

agama maupun tentang perbedaan paham keagamaan 
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serta penerapan dalam kehidupan sehari-harinya 

yang tidak mudah. 

Seperti halnya fenomena yang ada di Desa 

Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi terkait 

perbedaan aliran paham agama. Salah satu tokoh 

agama di Desa tersebut mengatakan bahwa 

perbedaan aliran paham keagamaan muncul sudah 

sejak lama, namun karena kurangnya tokoh agama 

yang dijadikan panutan dalam masyarakat, keegoisan 

antara masyarakat satu dengan yang lain membuat 

perbedaan tersebut semakin terlihat. Hubungan 

antara masyarakat satu dengan yang lain menjadi 

kurang harmonis.
4
 

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam 

masyarakat pasti terdapat perbedaan-perbedaan yang 

nantinya menjadi tugas tokoh-tokoh masyarakat 

                                                 
4
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 17//W/04-01/2019  
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sekaligus masyarakat itu sendiri dalam memecahkan 

dan mencari jalan terbaik agar perbedaan-perbedaan 

tersebut tidak menjadi penghalang maupun nantinya 

akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat itu 

sendiri. Tanpa ketulusan dan sikap kritis dalam 

beragama, maka klaim kebenaran atas doktrin agama 

yang bersangkutan menjadi semakin terkikis oleh 

kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok 

yang lebih sering mengatasnamakan agama. 

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa 

dalam konteks keberagamaan, cara pandang terhadap 

agama haruslah dilandasi dengan sikap-sikap arif, 

bijaksana, kritis, agar semuanya bisa menanamkan 

nilai-nilai ajaran agama dan mengembangkan 

tatanan kemanusiaan yang bermakna. Kedewasaan 

dalam berfikir, bersikap, dan bertindak inilah yang 

menjadi modal utama dalam proses saling 
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menghormati antara berbagai keyakinan dan 

menghargai perbedaan yang ada, baik antar agama 

maupun berbeda agama demi kerukunan, dan 

kemaslahatan bersama. 

Dari pengamatan fenomena yang ada di 

lapangan, peneliti menemukan berbagai persoalan 

dalam masyarakat seperti diantaranya masyarakat 

yang menganut paham aliran keagamaan 

Muhammadiyah, tidak mengikuti kegiatan yasinan 

rutinan yang diadakan di masyarakat tersebut, dari 

adanya perbedaan paham aliran keagamaan tersebut 

masyarakat yang masih belum begitu mengerti 

agama menjadi bingung dalam menentukan aliran 

paham agama yang akan dianutnya, munculnya 

berbagai konflik antar masyarakat seperti misalnya 

tidak dibolehkan membaca puji-pujian di masjid 

setelah adzan. 
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Dari hasil pengamatan fenomena di atas, 

peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa 

Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi 

dengan alasan Desa tersebut berada tepat di daerah 

Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang tidak 

membeda-bedakan antara paham keagamaan satu 

dengan yang lainnya, karena Gontor berdiri untuk 

semua golongan. Tetapi di desa tersebut masih 

terjadi perbedaan faham aliran keagamaan yang 

menimbulkan berbagai konflik dalam masyarakat. 

Padahal seharusnya Gontor bisa dijadikan contoh 

bagi masyarakat untuk tidak membeda-bedakan 

paham aliran keagamaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka penulis akan mengadakan penelitian tentang 

“Respon Masyarakat Terhadap Perbedaan Paham 
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Keagamaan (Studi Kasus Di Desa Sambirejo 

Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi) ”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari berbagai fenomena yang di temukan 

peneliti di lapangan, Karena keterbatasan waktu, 

dana, tenaga, dan lainnya maka peneliti 

memfokuskan penelitian tentang respon 

masyarakat terhadap perbedaan paham keagamaan 

di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perbedaan paham keagamaan 

masyarakat di Desa Sambirejo Kec. Mantingan 

Kab. Ngawi? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap 

perbedaan paham Agama di Desa Sambirejo 

Kec. Mantingan Kab. Ngawi? 

3. Bagaimana dampak perbedaan paham 

keagamaan terhadap perilaku keagamaan 

masyarakat Desa Sambirejo Kec. Mantingan 

Kab. Ngawi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan paham 

keagamaan masyarakat dan faktor 
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penyebabnya di Desa Sambirejo Kec. 

Mantingan Kab. Ngawi. 

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap 

perbedaan paham agama di Desa Sambirejo 

Kec. Mantingan Kab. Ngawi. 

3. Untuk mengetahui dampak perbedaan paham 

keagamaan terhadap perilaku keagamaan 

masyarakat Desa Sambirejo Kec. Mantingan 

Kab. Ngawi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan akan memiliki 

manfaat, yaitu: 

1. Secara Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat 

sebagai kontribusi bagi khazanah ilmiah 

dalam bidang pendidikan. 
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b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan 

sebagai bahan informasi serta acuan bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

1) Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan berfikir 

dan juga ilmu pegetahuan. 

2) Mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang baru dalam 

melakukan penelitian 

3) Mendapatkan bekal untuk nantinya 

dapat hidup dalam masyarakat yang 

rukun, damai, dan tentram sesuai 

dengan apa yang diajarkan dalam 

ajaran Agama Islam. 
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b. Bagi Masyarakat 

1) Meningkatkan kualitas dan dapat 

menanamkan nilai-nilai Agama dalam 

Masyarakat. 

2) Membentuk  Masyarakat yang 

berilmu, beragama, dan toleransi. 

c. Bagi IAIN Ponorogo 

Sebagai contoh, dan juga dapat 

bermanfaat bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bab ini berfungsi 

sebagai gambara umum untuk memberi pola 
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pemikiran bagi semua skripsi, yang terdiri dari latar 

belakang masalah yang memaparkan kegelisahan 

peneliti. Fokus penelitian sebagai batasan masalah 

yang akan diteliti. Rumusan masalah yang berupa 

pertanyaan yang akan menjawab permasalahan 

dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan 

dari pemecahan masalah. Manfaat penelitian, dengan 

adanya manfaat penelitian dapat memberikan 

manfaat bagi penulis dan pembaca. Sistematika 

membahasan yang memaparkan gambaran dari isi 

skripsi. 

BAB II Kajian teori, yaitu untuk mengetahui 

kerangka acuan teori yang digunakan untuk landasan 

dalam melakukan penelitian yaitu tentang respon 

masyarakat terhadap perbedaan paham keagamaan 

BAB III Metode Penelitian ini, berisi tentang 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya 

adalah studi kasus. Kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, 

analisis data, pengecekan keabsahan data. 

BAB IV Deskripsi data, bab ini berisi tentang 

paparan data, yang berisi hasil penelitian di lapangan 

yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian: 

letak geografis, kondisi sosial demografis, kondisi 

ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial 

keagamaan. 

BAB V Merupakan bab yang membahas 

analisis data dan hasil penelitian tentang respon 

masyarakat terhadap perbedaan paham keagamaan di 

Desa Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi. 

BAB VI Penutup, dari pembahas di atas, 

maka perlu adanya suatu kesimpulan dan 

memberikan saran kepada penulis dan pembaca
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertama Skripsi karya  Ida Rahayuningsing 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo dengan Judul Peran Tokoh Masyarakat 

Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Dan Aliran 

Agama di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa peran tokoh masyarakat dalam 

mengatasi konflik antar warga dapat dilihat dari a) 

Tokoh masyarakat mampu meredam terjadinya 

konflik, yaitu para tokoh masyarakat melakukan 

kesepakatan dengan warganya agar tidak 

terpengaruh lagi terhadap profokasi dari orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab, sehingga konflik 



 

 

tidak lagi memuncak. b) Sebagai panutan warganya, 

jika tokoh masyarakat tidak bisa memberikan contoh 

yang baik kepada warganya tentu saja warganya 

akan bersikap baik; c) Tokoh masyarakat menjadi 

mediator dalam proses dalam mendamaikan konflik. 

d) Sebagai wadah spirasi masyarakat, karena tokoh 

masyarakatnya, karena tokoh masyarakat dianggap 

sebagai orang yang mampu menerima keluhan dari 

masyarakatnya. 

Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-

sama membahas tentang aliran faham keagamaan. 

Perbedaanya adalah dalam penelitian tersebut 

meneliti tentang Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Menyelesaikan Konflik Sosial Dan Aliran 
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Agama, sedangkan dalam penelitian ini tentang 

respon masyarakat terhadap berbedaan faham aliran 

keagamaan.
5
 

Kedua Skripsi karya Alvi Choiru Murfi‟ah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo dengan judul Peran Tokoh Masyarakat 

Dalam Membangun Toleransi Antar Umat 

Beragama. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

peran tokoh masyarakat formal dalam membangun 

toleransi antar umat beragama di Desa Klepu 

terealisasikan dengan maksimal melalui istighosah, 

yasinan, karang taruna, dan lainnya. Masing-masing 

dari mereka berperan dalam memuliakan manusia, 

mengakomodasi perbedaan, menegakkan keadilan 

                                                 
5
 Ida Rahayuningsing, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Menyelesaikan Konflik Sosial Dan Aliran Agama di Desa Mojorayung 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun,” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 

2017), 4. 



20 

 

 

dalam rangka membangun toleransi antar umat 

beragama guna menciptakan kedamaian. 

Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-

sama membahas tentang pentingnya toleransi antar 

umat beragama, dalam penelitian tersebut juga 

dijelaskan bahwa dalam masyarakat tidak boleh 

terjadi adanya perbedaan. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah tokoh 

masyarakat yang berperan dalam mengatasi konflik 

yang ada dalam masyarakat mengenai toleransi antar 

umat beragama, sedangkan dalam penelitian ini 

adalah terkait respon masyarakat tentang adanya 

perbedaan aliran faham keagamaan dalam 

masyarakat.
6
 

                                                 
6
 Alvi Choiru Murfi‟ah, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Membangun Toleransi Antar Umat Beragama,” (Skripsi, IAIN, 

Ponorogo, 2017), 2. 



21 

 

 

Ketiga Skripsi karya  Shodiq Raharjo dengan 

judul Konflik Antara NU Dan Muhammadiyah 

(Studi Kasus di Wonokromo Pleret Bantul 

Yogyakarta). Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa pada awalnya masyarakat Wonokromo cukup 

homogen karena hanya ada satu paham keagamaan 

yaitu Nahdatul Ulama. Baru kemudian setelah itu 

muncul Muhammadiyah, sejak saatu itu masyarakat 

yang pada awalnya homogen, kemudian terjadi 

peralihan menjadi masyarakat yang heterogen 

sehingga sempat terjadi kategorisasi NU dan 

Muhammadiyah bahkan sampai terjadinya konflik 

antar masyarakat. 

Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

aliran faham keagamaan. Perbedaannya adalah 

dalam penelitian tersebut terdapat adanya konflik 
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antar kedua aliran faham keagamaan, sedangkan 

dalam penelitian ini hanya meneliti respon 

masyarakat terhadap adanya perbedaan aliran faham 

keagamaan.
7
 

Keempat Skripsi karya Eidirno dengan judul 

Persepsi Masyarakat Terhadap Muhammadiyah di 

Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali 

Mandar. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti 

menunjukkan perkembangan Muhammadiyah dan 

persepsi masyarakat Kec. Tubbi Tramanu 

mengalami pasang surut, pada awalnya belum dapat 

diterima masyarakat. Namun dengan berjalannya 

waktu masyarakat mulai menerima Muhammadiyah. 

Persepsi masyarakat terhadap Muhammadiyah juga 

sangat beragam, ada sebagian masyarakat yang 

                                                 
7
 Shodiq Raharjo, “Konflik Antara NU Dan Muhammadiyah 

(Studi Kasus di Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta),” (Skripsi, UIN, 

Yogyakarta, 2007), 2. 
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mendukung, ada yang merasa biasa saja, dan bahkan 

ada sebagian masyarakat yang menolak secara tegas 

Muhammadiyah. 

Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait 

pendapat masyarakat terhadap aliran faham 

keagamaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya 

membahas tentang satu aliran faham keagamaan. 

Sedangkan dalam penelitian ini terdapat beberapa 

aliran faham keagamaan yang berbeda.
8
 

Kelima Skripsi karya Moh Imam Ahmad 

tentang Intergrasi Sosial Keagamaan NU Dan 

Muhammadiyah Di Desa Baturetno Kec. 

Banguntapan Kab. Bantul. Hasil dari penelitian 

                                                 
8
 Eidirno, “Persepsi Masyarakat Terhadap Muhammadiyah di 

Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar,” (Skripsi, 

UIN, Makassar, 2014), 11. 
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Tersebut adalah paham keagamaan antara NU dan 

Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan 

yang berbeda. Perbedaanya merupakan berasal 

pembentukan budaya organisasi. Dari perbedaan 

budaya ini menyebabkan perbedaan identitas 

masyarakat Baturetno Yogyakarta, perbedaan 

identitas yang tak terelakan bahwa kadang 

mangaburkan interaksi sosial. Integrasi sosial dapat 

dibangun kembali melalui keterbukaan penduduk, 

toleransi dan kesadaran diantara masyarakat, bahwa 

interaksi merupakan syarat utama yang tidak dapat 

dihindari manusia sebagai makhluk sosial. 

Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

aliran faham keagamaan. Perbedaannya adalah 

dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dua 

aliran faham keagamaan antar Muhammadiyah dan 
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NU merupakan dua organisasi yang berbeda dari 

situlah terjadinya perbedaan identitas dalam 

masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini akan 

meneliti terkait respon masyarakat terhadap 

perbedaan aliran faham keagamaan.
9
 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Respon  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa “Respon” adalah tanggapan; 

reaksi; atau jawaban terhadap suatu gejala atau 

peristiwa yang terjadi, misalnya: ... masyarakat 

terhadap rencana perbaikan kampung sangat 

baik.
10

 Skinner, dalam Kutipan Syamsu Yusuf 

dan Juntika Nurihsan, membagi tingkah laku ke 

                                                 
9
 Moh Imam Ahmad, “Intergrasi Sosial Keagamaan NU Dan 

Muhammadiyah Di Desa Baturetno Kec. Banguntapan Kab. Bantul,” 

(Skripsi, UIN, Yogyakarta, 2016), 6. 
10

 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online) 

Availabel at: https://kbbi.web.id/respon (diakses pada tanggal 15 April 

2019) 

https://kbbi.web.id/respon
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dalam dua tipe, yaitu responden dan operan. 

Tingkah laku responden adalah respon atau 

tingkah laku yang dibangkitkan atau dirangsang 

oleh stimulus tertentu. Tingkah laku responden 

ini diwujudkannya adalah refleks. Tingkah laku 

responden ini dapat dibentuk melalui proses 

conditioning atau melalui belajar. Tingkah laku 

ini bergantung pada reinforcement dan secara 

langsung merespon stimulus yang bersifat fisik. 

Setiap respon dirangsang oleh stimulus tertentu. 

Tingkah laku ini juga tidak memberikan dampak 

apa-apa terhadap lingkungan. Tingkah laku 

operan adalah respon atau tingkah laku yang 

bersifat spontan tanpa stimulus yang 

mendorongnya secara langsung.
11
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 Syamsu Yusuf LN dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 128-129. 
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Respon adalah istilah yang digunakan oleh 

psikologi untuk menamakan reaksi terhadap 

rangsang yang diterima oleh panca indera. 

Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk 

perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan 

perangsangan. Teori Behaviorisme menggunakan 

istilah respon yang dipasangkan dengan rangsang 

dalam menjelaskan proses terbentuknya perilaku. 

Respon adalah perilaku yang muncul 

dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. 

Jika rangsang dan respon dipasangkan atau 

dikondisikan maka akan membentuk tingkah 

laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. 

12
 

                                                 
12

 Khusniati Rofi‟ah, Dakwah Jamaah Tabligh (Ponorogo: 

STAIN Po Press: 2010), 15. 
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Menurut Poerwadarminta, respon adalah 

tanggapan; atau reaksi dan jawaban.
13

 Sedangkan 

menurut Ahmad Subandi, ia berpendapat bahwa 

respon sama halnya dengan umpan balik yang 

memiliki peranan atau pengaruh besar dalam 

menentukan baik atau tidakya suatu 

komunikasi.
14

 

Respon terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Behavioral (Stimulus-Respon) 

Dalam hal ini hipotesis adalah ketika 

organisme diberi stimulus, maka ia akan 

memberikan respon tertentu, sama seperti 

misalnya kalau tangan kita terkena panas, 

maka respon kita adalah menarik tangan. 

Disini organisme tidak mengolah stimulus 

                                                 
13

 Poerwadarminta, Psikologi Komunikasi (Jakarta:UT, 1999), 

Cet. Ke-3, 43. 
14

 Ahmad Subandi, Psikologi Sosial (Jakarta: Bulan Bintang, 

1982), Cet. Ke-11, 50. 
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yang masuk, kalau mau dibilang, stimulus-

respon ini hampir sama dengan gerak reflek 

karena tidak diolah oleh otak. 

b. Cognitive (Stimulus-Organisme-Respon) 

Dalam hal ini proses yang terjadi adalah 

stimulus dari lingkungan ini masuk dulu ke 

organisme, stimulus itu diolah dulu sama 

otak, baru keluar responnya. Misal, 

stimulusnya ada rumah kebakaran, diolah 

sama otak, respon yang keluar adalah panggil 

pemadam kebakaran atau panggil warga. 

Intinya kognitif itu berurusan dengan 

pengolahan stimulus yang di dapat. 
15

 

Secara umum tanggapan diartikan 

sebagai hasil atau kesan yang didapat dari 

pengamatan. Jadi tanggapan adalah gambaran 

                                                 
15

 Khusniati Rofi‟ah, Dakwah Jamaah Tabligh, 15-16. 
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ingatan dari pengamatan. Sejalan dengan 

pengertian tersebut, Abu Ahmadi menjelaskan 

arti tanggapan adalah salah satu fungsi jiwa yang 

paling penting, dan dapat diartikan sebagai 

gambaran ingatan dari pengamatan dalam objek 

yang sudah diamati tidak lagi dalam waktu 

pengamatan. Jadi jika proses pengamatan sudah 

berhenti, hanya kesannya saja. Peristiwa itu 

disebut tanggapan.
16

 

2. Pengertian Masyarakat  

Kata masyarakat berasal dari bahasa 

Arab, yaitu syaraka yang berarti ikut serta, 

berpartisipasi, atau masyaraka yang berarti 

saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai 

                                                 
16

 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), Cet. Ke-3, 64. 
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istilah society, yang sebelumnya berasal dari 

kata lain socius berarti “kawan”. 
17

 

Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan 

orang yang hidup disuatu wilayah yang memiliki 

aturan atau norma yang mengatur hubungan satu 

sama lain. Pola hubungan antar individu dalam 

masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki 

nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan 

dalam norma dan aturan yang pada umumnya 

tidak tertulis. Dengan demikian, masing-masing 

individu diharuskan untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu 

hubungan sosial yang relatif stabil.
18

 Sedangkan 

menurut Nasution, masyarakat adalah 

sekelompok manusia yang menempati daerah 

                                                 
17

 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Sosial (Bandung: 

Pustaka Setia, 2015), 233. 
18

 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan 

(Bandung:Refika Aditama,2009), 33. 
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tertentu, menunjukan integrasi berdasarkan 

pengalaman bersama berupa kebudayaan, 

memiliki sejumlah lembaga yang melayani 

kepentingan bersama, mempunyai kesadaran 

akan kesatuan tempat tinggal dan bila perlu dapat 

bertindak bersama.
19

 

Selain itu masyarakat juga dapat diartikan 

sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan 

tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam arti ini 

masyarakat adalah wadah dan wahana 

pendidikan; medan kehidupan manusia yang 

majemuk (plural: suku, agama, kegiatan kerja, 

tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan 

sebagainya). Manusia berada dalam 

                                                 
19

 Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), 150. 
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multikompleks antar hubungan dan antar aksi di 

dalam masyarakat.
20

  

Hubungan sosial yang relatif stabil 

tersebut dilakukan dengan cara individu 

menginternalisasikan nilai-nilai yang membentuk 

keteraturan tersebut sehingga tidak terjadi 

konflik sosial. Individu-individu muda, dalam 

hal ini anak dalam proses integrasinya dengan 

masyarakat lambat laun akan mempelajari dan 

mengenali pola-pola hubungan yang ada tersebut 

untuk mempertahankan eksistensinya di tengah-

tengah masyarakat. Dalam konteks ini, 

masyarakat adalah wadah dimana individu 

mengalami proses pembelajaran secara 

langsung.
21

 

                                                 
20

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009), 55. 
21

 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, 33. 
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Dari hubungan sosial tersebutlah 

diharapkan dapat mewujudkan perilaku-perilaku 

positif bagi masyarakat itu sendiri diantaranya 

yaitu: (1) Terciptanya masyarakat yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan. Tatanan masyarakat 

agamis yang bersifat dinamis karena memiliki 

perspektif moral; (2) Terciptanya masyarakat 

yang demokratis dan beradab yang menghargai 

adanya perbedaan pedapat; (3) Masyarakat yang 

mengakui adanya hak-hak asasi manusia; (4) 

Masyarakat yang tertib dan sadar hukum, budaya 

yang malu apabila melanggar dan 

kemasyarakatan; (5) Masyarakat yang percaya 

pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan 

kreatif terhadap pemecahan masalah yang 
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dihadapi, masyarakat memiliki orientasi yang 

kuat pada penguasaan ilmu teknologi.
22

 

Mustafa Abd al-Walid berpendapat bahwa 

dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam 

yang petama adalah persaudaraan, masyarakat 

yang dibina atas dasar persaudaraan yang 

menyeluruh, dan diikat dengan satu keyakinan 

yaitu tidak ada Tuhan yang hak di sembah 

melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-

Nya. Masyarakat Islam bersifat universal dan 

tidak terikat oleh perbedaan bangsa atau bahasa, 

ataupun warna kulit.
23

 Hal ini sesuai dengan 

firman Allah sebagai berikut: 

 

                                                 
22

 Kharisul Wathoni, “Peran Masyarakat Dalam Membentuk 

Learning Society”, dalam Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, 

Cendekia Vol  9 No. 2 (Juli-Desember 2011), 222-223. 
23
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Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya 

bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. AL-

Hujurat: 10)
24

 

 

Yang kedua adalah kasih sayang, 

masyarakat Islam dibina atas dasar rasa kasih 

sayang antara satu degan yang lain. Hal tersebut 

sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengataka 

bahwa, “ tak sempurna iman seorang muslim 

sebelum mencintai saudaranya seperti ia 

mencintai dirinya sendiri”. Yang ketiga yaitu 

persamaan, masyarakat Islam mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama. Adapun yang 

membedakan hanyalah fungsinya masing-masing 

                                                 
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: Syaamil Qur‟an, 2009), 49:10. 
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dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan 

dihadapan Allah kecuali dengan ketaqwaannya.
 

Yang keempat yaitu kebebasan, masyarakat 

Islam dibina untuk mempunyai kebebasan atau 

kemerdekaan. Hal ini merupakan hak asasi setiap 

manusia. Dalam agama Islam tak ada paksaan 

dalam beragama. Hal ini bukan berarti orang 

Islam bebas tidak beragama. Umat Islam dituntut 

agar melaksanakan kewajibannya agar 

melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan 

benar. yang kelima adalah keadilan sosial, 

masyarakat Islam dibina atas dasar berkeadilan 

sosial, yaitu keadilan yang merata bagi seluruh 

ummat. Islam sangat menekankan keadilan, yaitu 

meletakkan sesuatu pada proporsi yang sesuai 

dengan aturan Ilahi.
25
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3. Pengertian Agama 

Agama berasal dari bahasa Sansakerta yang 

erat hubungannya dengan agama Hindu dan 

Budha. Dalam kepustakaan dapat dijumpai 

mengenai beberapa perkataan mengenai ini. 

Karena itu ada bermacam-macam kata agama. 

Salah satunya mengatakan bahwa akar kata 

agama adalah gam yang mendapat awalan a dan 

akhiran a sehingga menjadi a-gam-a. Akar itu 

kadang mendapat awalan i, sehingga menjadi i-

gama, kadang mendapat awalan u sehingga 

menjadi u-gama. Bahasa sansakerta yang 

menjadi asal perkataan agama, termasuk dalam 

rumpun bahasa Indo-Jerman, serumpun dengan 

bahasa Belanda dan Inggris. Agama artinya 

adalah peraturan, tata cara, upacara hubungan 

                                                                                                   
(Jakarta: Kalam Mulia, 2011),  66-67. 
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manusia dengan raja, igama artinya peraturan, 

tata cara, upacara dalam hubungan dengan dewa-

dewa; sedangkan ugama ialah peraturan, tata 

cara berhubungan dengan manusia. 
26

 

Selain dari arti agama yang disebutkan di 

atas, menurut teori ada beberapa arti yang 

dikandung dari kata agama salah satunya yaitu 

tradisi atau kebiasaan. Namun agama Islam tidak 

berasal dari tradisi, tetapi dari Allah melalui 

wahyu-Nya, mengatur tata hubungan manusia 

dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan 

manusia lain dalam masyarakat dan lingkungan 

hidupnya.
27

 

Ulama Islam mendefinisikan agama adalah 

sebagai undang-undang kebutuhan manusia dari 

                                                 
26

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 35. 
27
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Tuhannya yang mendorong mereka untuk 

berusaha agar tercapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. Selain itu agama juga 

mengatur hubungan antara manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam lainnya, sesuai 

dan sejalan dengan tata keimanan dan tata 

peribadatan tersebut.
28

 

Dalam kamus sosiologi, pengertian agama 

ada tiga macam, yaitu 1) kepercayaan pada hal-

hal yang spiritual; 2) perangkat kepercayaan dan 

praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai 

tujuan tersendiri; 3) ideologi mengenai hal-hal 

yang yang bersifat supranatural. Menurut 

Thomas F. O‟Dea dalam kutipan Dadang 

Kahmad mengatakan bahwa agama adalah 

pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris 

                                                 
28

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 25.  
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untuk maksud-maksud non empiris atau supra 

empiris.
29

 

a. Fungsi Agama 

Elizabeth K. Nottingham dalam kutipan 

Bambang Syamsul Arifin menjelaskan bahwa 

agama bukan sesuatu yang dapat dipahami 

melalui definisi, melainkan melalui deskripsi 

(penggambaran). Tidak ada satupun definisi 

tentang agama yang benar-benar memuaskan. 

Menurutnya, agama adalah gejala yang 

begitu sering “terdapat dimana-mana” dan 

agama berkaitan dengan usaha-usaha 

manusia untuk mengukur dalamnya makna 

dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan 

alam semesta. Selain itu agama dapat 

membangkitkan kebahagiaan batin yang 

                                                 
29

 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 129. 
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paling sempurna dan juga perasaan takut dan 

ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada 

adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat 

(akhirat), namun agama melibatkan dirinya 

dalam masalah-masalah kehidupan sehari-

hari di dunia, baik kehidupan individu 

maupun kehidupan sosial.
30

 

1) Agama dalam kehidupan Individu 

Agama dalam kehidupan individu 

berfungsi sebagai suatu sistem yang 

memuat norma-norma tertentu. Secara 

umum, norma-norma tersebut menjadi 

kerangka acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku agar sejalan dengan 

keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai 

sistem nilai agama memiliki arti yang 

                                                 
30

 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: 

Pustaka Setia, 2018), 142-143. 
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khusus dalam kehidupan individu serta 

dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.
31

 

Menurut Mc Guire dalam kutipan 

Bambang Syamsul Arifin, diri manusia 

memiliki bentuk sistem nilai tertentu. Sistem 

nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap 

bermakna bagi dirinya. Sistem ini dibentuk 

melalui belajar dan proses sosialisasi. 

Perangkat sistem ini dipengaruhi oleh 

keluarga, teman, institusi pendidikan, dan 

masyarakat luas.
32

 

Menurut Bambang Syamsul Arifin: 

 

 “Pada diri manusia terdapat sejumlah 

potensi untuk memberi arah dalam 

kehidupan manusia. Potensi tersebut 

adalah: hidayat al-ghariziyyat 

(naluriah); hidayat al-Hissiyyat 

(inderawi); hidayat al-Aqliyah (nalar); 

hidayat al-Diniyat (agama). Melalui 

                                                 
31

 Ibid., 
32

 Ibid., 143. 
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pendekatan ini, agama sudah menjadi 

potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. 

Pengaruh lingkungan terhadap 

seseorang adalah memberi bimbingan 

terhadap potensi yang dimilikinya 

tersebut. Dengan demikian, jika 

potensi fitrah itu dapat dikembangkan 

sejalan dengan pengaruh lingkungan, 

akan terjadi keselarasan. Sebaliknya 

jika potensi tersebut dikembangkan 

dalam kondisi yang dipertentangkan 

oleh kondisi lingkungan, akan terjadi 

ketidak seimbangan dalam diri 

seseorang.” 
33

 

 

2) Agama dalam Kehidupan Masyarakat 

Masyarakat adalah gabungan dari 

kelompok individu yang terbentuk 

berdasarkan tatanan sosial tertentu. Dalam 

kepustakaan ilmu-ilmu sosial dikenal 

dengan tiga bentuk masyarakat, yaitu: 

mayarakat homogen, masyarakat 

majemuk, dan masyarakat heterogen. 

Masyarakat homogen ditandai dengan ciri-

                                                 
33
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ciri aggotanya tergolong dari satu asal atau 

suku bangsa dengan satu kebudayaan yang 

digunakan sebagai pedoman hidup sehari-

hari. Selanjutnya masyarakat majemuk 

adalah masyarakat yang terdiri atas 

sejumlah suku bangsa yang merupakan 

bagian dari bangsa itu, seperti masyarakat 

Indonesia. Yang terakhir masyarakat 

heterogen, memiliki ciri-ciri: pranata-

pranata primer yang bersumber dari 

kebudayaan suku bangsa telah 

diseragamkan oleh pemerintah nasional; 

kekuatan-kekuatan politik suku bangsa 

telah dilemahkan oleh sistem nasional 

melalui pengorganisasian yang 

berlandaskan pada solidaritas; memiliki 

pranata aktif yang berfungsi sebagai upaya 



46 

 

 

untuk mengakomodasi perbedaan dan 

keberagaman; adanya tingkat kemajuan 

yang tinggi dalam kehidupan ekonomi dan 

teknologi sebagai akibat dari 

perkembangan pranata-pranata yang 

alternatif yang beragam tersebut.
34

 

Masalah agama tidak akan mungkin 

dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat, karena agama itu sendiri 

sangat diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam praktiknya, fungsi 

agama dalam masyarakat antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a) Edukatif  

b) Penyelamat 

c) Perdamaian  

                                                 
34
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d) Sosial kontrol 

e) Pemupuk rasa solidaritas 

f) Transformatif 

g) Sublimatif
35

 

Mukti Ali dalam kutipan jurnal Beni Ridwan 

mengatakan masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang bercorak agamaniah. 

Mempelajari masyarakat Indonesia tidak bisa 

tidak harus pula membicarakan agama yang di 

peluk warga masyarakat Indonesia. Jadi 

mempelajari kehidupan masyarakat yang paling 

lengkap adalah apabila mengungkapkan faktor-

faktor apa yang mempengaruhi tingkah lakunya, 

yaitu faktor-faktor dalam diri yang terbentuk 

oleh agama yang dianutnya. Agama selain 

membentuk keyakinan yang dianutnya juga 

                                                 
35

 Ibid., 149-151. 
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mengarahkan tingkah laku interaksi sosial. Jadi 

agama mengandung segi keyakinan dan segi 

interaksi sosial.
36

 

4. Paham Keagamaan 

Agama pada hakekatnya adalah ajaran, 

tuntunan atau pedoman hidup bagi umat manusia 

yang berasal dari Tuhan melalui perantara 

seorang Nabi dan Rasul.
37

 Paham keagamaan 

lahir setelah pendiri atau pembawanya 

meninggal. Islam adalah agama yang sempurna 

dan diridhai oleh Allah, namun setelah nabi 

wafat umat mengalami keterbelahan. Sebagian 

menganggap nabi telah memberikan petunjuk 

dan wasiat kepada siapa kepemimpinan setelah 

                                                 
36

 Beni Ridwan,”Potret Organisasi Keagamaan Dan Respon 

Terhadap Dinamika Kehidupan Keberagamaan Di Salatiga”, Dalam 

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 5 No.3, (Juni 2011), 108. 
37
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Rasulullah wafat diserahkan. Di sisi lain muncul 

pandangan bahwa Nabi tidak meninggalkan 

wasiat kepemimpinan. Hilangnya keyakinan 

nilai-nilai lama akibat tergerusnya nilai-nilai 

baru (Deprivasi) merupakan awal munculnya 

pemahaman dan gerakan sosial baru.
38

 

Menurut Geertz dalam kutipan Nuhrison M. 

Nuh dijelaskan bahwa keanekaragaman 

pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama di 

masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam 

memahami dan menginterpretasikan sumber 

pemahaman itu sendiri yang akhirnya melahirkan 

berbagai paham atau aliran keagamaan. 

Perbedaan pendapat pada manusia adalah suatu 

kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kalau 

                                                 
38
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manusia sejak kecil memandang alam sekitarnya 

dengan pandangan philosofis, sedangkan orang 

berbeda-beda, maka kelanjutannya adalah 

gambaran imaginasi manusia juga berbeda beda. 

Semakin jauh orang melangkah dalam cititasi 

dan kebudayaan, maka semakin jauh juga 

perbedaan itu, sehingga dari sinilah muncul 

berbagai aliran/paham keagamaan.
39

 

Perbedaan  pemahaman terhadap ajaran 

agama tidak hanya berkaitan dengan politik, 

tetapi juga berkaitan dengan masalah hukum 

yang melahirkan banyak madzhab (fiqih), dalam 

bidang teologi dan tasawuf melahirkan berbagai 

madzhab kalam dan tarekat. Hal tersebut 

                                                 
39
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merupakan bukti berkembangnya paham 

keagamaan.
40

 

Fenomena munculnya paham, aliran, dan 

gerakan keagamaan dapat dipahami antara lain 

melalui pemahaman atau definisi agama menurut 

para sosiolog dan antropolog. Menurut mereka, 

agama adalah sisitem keyakinan yang dianut dan 

diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok 

atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan 

memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan 

diyakini sebagai sesuatu yang suci dan ghaib.
41

 

Dari pengertian tersebut, maka terjadinya 

perubahan paham dan keyakinan keagamaan 

sangat mungkin. Perubahan tersebut disebabkan 

karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara 

                                                 
40
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 Rusdi Muchtar, et al.,  Dalam Jurnal Harmoni Multikultural 

dan Multireligius, Vol 11, No. 4 (Oktober-Desember 2012), 5. 



52 

 

 

pandang dalam memahami situasi-situasi yang 

terus berubah atau ilmu pengetahuan yang terus 

berkembang meskipun kitab suci tidak pernah 

berubah.
42

 

Perbedan interpretasi terhadap teks suci atau 

doktrin agama mengakibatkan timbulnya 

perbedaan paham, keyakinan, atau aliran 

keagamaan, meskipun pada dasarnya ajaran 

pokonya menginduk pada sekelompok agama 

besar. Secara teoritis dan praktis perbedaan 

interpretasi terhadap doktrin agamalah yang 

menimbulkan paham, aliran, dan gerakan 

keagamaan baru. Perbedaan pada tingkat 

pemahaman pada prinsipnya tidak bisa 

dihindarkan, terutama karena adanya perbedaan 

tingkat pengetahuan, pemahaman, pengalaman 
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serta perkembangan budaya masyarakat. 

Berbagai macam aliran dan gerakan paham 

keagamaan ini demikian marak ketika 

munculnya euphoria kebebasan di era reformasi. 

Karenanya sering diibaratkan sebagai jamur 

dimusim hujan.
43

 

Demikian pula halnya respon masyarakat 

terhadap adanya perbedaan-perbedaan tersebut 

menyebabkan bentuk dan tingkat reaksi juga 

beragam. Semakin tinggi pengetahuan dan 

pemahaman orang terhadap agamanya 

diharapkan semakin meningkat pula sikap 

toleransi pemahaman keagamaan orang lain yang 

kebetulan berbeda. Karena orang yang 

berpengetahuan dan mempunyai pemahaman 

keagamaan yang luas cenderung lebih rasional 

                                                 
43

 Ibid., 



54 

 

 

dan jauh dari sikap emosional. Namun secara 

empirik dapat diamati meski secara sekilas dari 

beberapa kasus konflik keagamaan, respon 

terhadap kehadiran paham keagamaan dan 

aktifitas bersama dengan pembentukan 

komunitasnya bukan saja muncul dari kalangan 

masyarakat awam, melainkan melibatkan elit 

agama yang memiliki semangat untuk 

melindungi atau mempertahankan agar umat 

binaanya tidak tertarik pada ajaran yang dibawa 

oleh aliran atau gerakan keagamaan yang baru.
44

 

Penganut agama adalah orang-orang yang 

meyakini dan mmepercayai suatu ajaran agama. 

Keyakinan tersebutlah yang akan melahirkan 

bentuk perbuatan baik atau buruk, yang didalam 

tren islam disebut “amal perbuatan”. Darimana 

                                                 
44
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mereka meyakini suatu perbuatan itu baik dan 

buruk. Keyakinan ini dimiliki dari rangkaian 

proses memahami dan mempelajari ajaran agama 

tersebut. Oleh karena itu setiap penganut akan 

berbeda dan memiliki kadar interpretasi yang 

beragam dalam memahami ajaran agamanya, 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
45

 

Akibat perbedaan pemahaman itu saja, cikal 

bakal konflik tidak bisa dihindarkan. Dengan 

demikian pada sisi ini agama memiliki potensi 

yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik. 

Paling tidak, konflik seperti ini adalah konflik 

intraagama atau disebut konflik antar madzhab, 

yang diakibatakan oleh perbedaan pemahaman 

terhadap ajaran agama.
46
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5.  Perilaku Keagamaan 

a. Pengertian Perilaku 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata perilaku berarti tanggapan atas reaksi 

seseorang atau individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan.
47

 Sarwono dalam kutipan 

Bambang Syamsul Arifin mengatakan bahwa 

perilaku manusia merupakan hasil segala 

macam pengalaman serta interaksi manusia 

dengan lingkungannya yang terwujud dalam 

bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. 

Selain itu Soekidjo Notoatmodjo dalam 

kutipan Bambang Syamsul Arifin juga 

mengatakan bahwa perilaku adalah reaksi 

psikis seseorang terhadap lingkungannya. 
48
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Menurut Alport dalam kutipan 

Jalaludin menyatakan bahwa perilaku 

merupakan reaksi yang khas dari seseorang 

individu terhadap perangsangan sosial dan 

kualitas penyesuaian diri yang dilakukannya 

terhadap segi sosial dari lingkungannya. Dari 

seringnya ia berinteraksi dengan lingkungan 

akan menentukan sikap yang disadari atau 

tidak, perilaku tersebut tercipta dari 

pengalaman yang dialaminya.
49

 

Behaviorisme (Aliran Perilaku), yang 

diilhami John Broadus Watson dan 

digerakkan B.F Skinner dalam kutipan 

Djamaludin Ancok dan fuat Nasori Suroso, 

dijelaskan tidak memberi banyak perhatian 

kepada agama atau perilaku agama. Penganut 
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aliran perilaku yang kental, juga bila mereka 

bersimpati pada agama, cenderung 

mengenyampingkan atau mengabaikan 

masalah agama dalam karya mereka. 

Pandangan mereka adalah bahwa perilaku 

keagamaan, sebagaimana perilaku lain, 

merupakan akibat dari proses tanggapan 

fisiologis manusia.
50

  

Dalam jurnal Mami Hajaroh 

disebutkan, teori Fishbein tentang perilaku 

dan penjelasannya oleh Zamroni, 

menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi 

dari sikap, dan perilaku erat kaitannya 

dengan niat. Sedangkan niat akan ditentukan 

oleh sikap. Dalam hal ini sikap tidak 

menjelaskan secara langsung terhadap 
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perilaku, akan tetapi melalui niat berperilaku, 

yakni sikap-niat-perilaku. Menurut Mar‟at 

sikap yang dimiliki oleh seseorang bukan 

merupakan sesuatu yang di bawa dari lahir 

akan tetapi merupakan hasil dari sosialisasi 

seseorang sesuai dengan rangsangan yang 

diterima.
51

 

Dari beberapa teori di atas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku adalah indikasi 

seseorang dalam melakukan suatu perbuatan 

atau tindakan baik yang dapat dilihat secara 

langsung maupun tidak langsung. Dengan 

adanya hubungan antara satu orang dengan 

orang lainnya akan menimbulkan berbagai 

macam perilaku. Misalnya seseorang akan 
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menunjukkan perilaku tidak senang terhadap 

lingkungan yang membuatnya tidak senang, 

dari perilaku tersebut dapat mempengaruhi 

seseorang dalam kehidupan keagamaan 

karena perilaku adalah hasil dari apa yang 

dilihat dan didapat dari lingkungannya. 

b. Pengertian Keagamaan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

Keagamaan berasal dari kata Agama, yang 

mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, 

yang berarti segala sesuatu yang 

berhubungan dengan agama.
52

  

Agama adalah sebagai undang-undang 

kebutuhan manusia dari Tuhan-Nya yang 

mendorong mereka untuk berusaha agar 

tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan 
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akhirat. Selain itu Agama juga mengatur 

hubungan antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam lainnya, sesuai dan 

sejalan dengan tata keimanan dan tata 

peribadatan tersebut.
53

 

Glock dan Stark sebagaimana dikutip 

oleh Roof, mengajukan lima dimensi 

pengukuran kadar keagamaan yaitu dimensi 

kepercayaan dan keyakinan, praktek agama, 

pengalaman, pengetahuan, dan dimensi 

pengalaman. Dimensi kepercayaan dan 

keyakinan menunjukan tingkat kesetujuan 

seseorang terhadap kepercayaan yang 

dianutnya. Dimensi praktek agama adalah 

frekuensi partisipasi dan ketaatan ibadahnya. 

Dimensi pengalaman menunjuk kepada 
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perasaan, persepsi, dan sensasi seseorang 

yang berhubungan dengan Tuhan. Dimensi 

pengetahuan menggambarkan seberapa jauh 

orang yang beragama mengetahui doktrin, 

tradisi, dan norma agama yang dianutnya. 

Berdasarkan teori di atas, sesuai pula dengan 

kerangka dasar sistem agama dalam ajaran 

Islam yang terdiri atas akidah, syariah, dan 

akhlak.
54

 

Dalam perspektif sosiologi, agama 

dipandang sebagai sistem kepercayaan yang 

diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia 

berkaitan dengan pengalaman manusia, baik 

sebagai individu maupun kelompok. Dengan 

demikian, setiap perilaku yang diperankan 
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akan terkait dengan sistem keyakinan dari 

ajaran agama yang dianutnya. Perilaku 

individu dan sosial digerakkan oleh 

kekuasaan dari dalam yang didasarkan pada 

nilai-nilai ajaran agama yang 

menginternalisasi sebelumnya.
55

 Perilaku 

keagamaan, sebagaimana perilaku lain, 

merupakan ungkapan bagaimana manusia 

dengan pengkondisian operan belajar hidup 

di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran 

dan hukuman.
56

 

Menurut Ahmad Amir perilaku 

keagamaan adalah keadaan seseorang dalam 

merasakan dan mengakui adanya kekuatan 

tinggi yang menaungi kehidupan manusia 
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dengan cara melaksanakan perintah Tuhan 

sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan 

seluruh larangnnya. Sedangkan menurut  

Moh Arifin, Perilaku keagamaan adalah 

gejala yang ada pada diri manusia yang 

berusaha untuk memenuhi  kebutuhannya 

yang dapat meninggalkan suatu usaha yang 

dapat menaungi kehidupan manusia dengan 

cara melaksanakan dan menjauhi perintah 

Tuhan.
57

 

Dari pengertian dan teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku keagamaan 

adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

seseorang yang dapat diamati secara 

langsung maupun tidak langsung yang 
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berhubungan dengan agama yang mengatur 

segala kebutuhan manusia dari Tuhan untuk 

bekal hidup di dunia dan akhirat. Selain itu 

juga berguna bagi kehidupan individu dalam 

masyarakat. 

6. Pengertian Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pengertian dampak adalah benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik 

positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya 

yang ada dan timbul dari suatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada 

hubungan timbal balik atau hubungan sebab 

akibat antara apa yang mempengaruhi 
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dengan apa yang dipengaruhi.
58

 Definisi 

dampak menurut para ahli adalah akibat, 

imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu 

negatif maupun positif) dari sebuah tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang maupun 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan 

tertentu. Dampak dibagi dalam dampak 

positif dan negatif, dampak positif adalah 

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi dan memberi kesan kepada 

orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginan yang 

baik. Sedangkan dampak negatif  adalah 

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi dan memberi kesan kepada 
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orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya 

yang buruk dan menimbulkan akibat 

tertentu.
59

 Dari pengertian dampak di atas, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak 

adalah akibat atau pengaruh dari adanya 

sesuatu baik itu bersifat positi maupun 

negatif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan daripada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisis induktif,  dan maka merupakan 

yang esensial.
60

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus yaitu uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 
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organisasi (kumunitas), suatu program atau 

suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data 

mengenai subjek yang diteliti.
61

  

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan  

untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara 

jelas dan rinci tentang respon masyarakat 

terhadap perbedaan paham keagamaan di Desa 

Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

sangat penting dilokasi sebagai human 

instrument  berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
62

 

Penelitian ini berlangsung dengan 

kehadiran peneliti dilapangan dengan langkah 

awal menemui Kepala Desa atau yang 

mewakili, kemudian dilanjutkan dengan 

observasi dan wawancara dengan beberapa 

tokoh agama, dan beberapa masyarakat Desa 

Sambirejo terkait dengan penelitian yang akan 

dibahas. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa 

Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi. 

Peneliti memilih lokasi tersebut  karena adanya 

pondok modern gontor yang dijadikan panutan, 

tetapi masyarakat sekitar pondok masih 

terdapat adanya perbedaan paham keagamaan. 

Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian.  

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lain-

lainnya. Dengan demikian sumber data dalam 

penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber utama lainnya adalah data 



 

 

tertulis, foto, dan sumber data tambahan 

lainnya.
63

  

Adapun sumber data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Orang (person), yaitu sumber data yang 

bisa memberikan data berupa jawaban 

tertulis melalui angket, atau secara lisan 

melalui wawancara, dan tindakan 

pengamatan di lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini adalah tokoh agama dan 

masyarakat untuk memperoleh data-data 

tentang respon masyarakat terhadap 

perbedaan paham keagamaan. 

2. Tempat (Place), yaitu lokasi penelitian 

yang bisa memberikan data berupa 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
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keagamaan di Desa Sambirejo Kec. 

Mantingan. 

3. Dokumen (Paper), yaitu sumber data yang 

menyajikan tampilan huruf berupa huruf, 

gambar atau simbol-simbol, dan data-data 

yang di peroleh dari Desa Sambirejo Kec. 

Mantingan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. 
64

 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sebagai berikut:
65
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1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu 

yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.
66

 Wawancara yang 

dilakukan peneliti ini adalah wawancara 

mendalam, yaitu dengan mengajukan 

berbagai pertanyaan secara mendalam 

sehingga data-data yang dibutuhkan dapat 

terkumpul. 
67

 

Dalam penelitian ini teknik 

wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur dan tak struktur. 

Maksud wawancara terstruktur adalah 
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wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesis kerja. Untuk itu 

pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi 

dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi 

jika sejumlah sampel yang representatif 

ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan 

hal ini penting sekali. Semua aspek 

dipandang mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya 

bersamaan dengan apa yang dinamakan 



 

 

wawancara baku terbuka menurut Patton 

seperti yang dijelaskan di atas.
68

 

Wawancara tak terstruktur merupakan 

wawancara yang berbeda dengan yang 

terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan 

arbiter. Wawancara semacam ini digunakan 

untuk menemukan informasi yang bukan 

baku atau informasi tunggal. Hasil 

wawancara semacam ini menekankan 

perkecualian, penyimpangan, penafsiran 

yang tidak lazim, penafsiran kembali, 

pendekatan baru, pandangan ahli, atau 

perspektif tunggal.
69

 

Adapun yang akan dijadikan 

informan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Tokoh Agama 

Karena tokoh agama mampu 

memberikan informasi terkait adanya 

perbedaan paham keagamaan yang ada di 

Desa Sambirejo Kec. Mantingan. 

b. Masyarakat  

Karena dari masyarakat, kita dapat 

memperoleh data-data terkait respon 

masyarakat terhadap perbedaan paham 

keagamaan di Desa Sambirejo Kec. 

Mantingan. 

Wawancara ini peneliti lakukan 

dengan cara tanya jawab dengan tokoh-

tokoh agama dan beberapa masyarakat. 

Dalam rangka menghimpun data terkait 

adanya perbedaan paham keagamaan. 

Wawancara ini dipersiapkan secara matang, 



 

 

yaitu dengan berpegang pada pedoman dan 

panduan wawancara yang butir-butir 

itemnya terdiri dari hal-hal yang dipandang 

perlu guna mengungkap keadaan 

masyarakat. 

Hasil wawancara dari masing-masing 

informan tersebut ditulis lengkap dengan 

kode-kode dalam transkip wawancara. 

Kemudian tulisan lengkap dari wawancara 

ini dinamakan transkip wawancara. 

2. Teknik Observasi 

Obsevasi adalah sebagai aktifitas 

untuk memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan alat indera, yaitu melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap. 
70
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Observasi berarti peneliti melihat dan 

mendengarkan apa yang dilakukan dan 

dikatakan atau diperbincangkan responden 

dalam akhtivitas kehidupan sehari-hari baik 

sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya. 

Aktivitas yang diamati terutama yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Dengan 

teknik penelitian ini peneliti harus berusaha 

dapat diterima sebagai warga atau orang 

dalam responden, karena teknik ini 

memerlukan hilangnya kecurigaan para 

subjek peneliti terhadap kehadiran 

peneliti.
71
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Selanjutnya berdasarkan jenisnya, 

observasi dibagi menjadi 2 yaitu sebagai 

berikut: 

a) Observasi langsung, yaitu observasi 

yang dilakukan dimana observer 

bersama objek yang diselidiki 

b) Observasi tidak langsung, yaitu 

observasi atau pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diteliti. Misalnya melalui film, 

rangakain slide atau foto. 

Sedangkan Vredenbreght dalam 

Muslim mengklasifikasikan observasi 

kedalam 4 jenis yaitu: 

a) Observasi partisipasi 

b) Observais saja 
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c) Observai terbatas 

d) Partisipasi terbatas 

Dari uraian di atas alat pengumpul 

data diatas, pencatatan dapat dilakukan 

dalam 2 bentuk berikut: 

a) Pencatatan bentuk kronologis, yaitu 

pencatatan yang dilakukan menurut 

urutan kejadian 

b) Pencatatan bentuk sistematis, yaitu 

pencatatan yang dilakukan dengan 

memasukkan tiap-tiap gejala yang 

diamati kedalam kategori tertentu tanpa 

memperhatikan urutan kejadiannya. 

Disamping itu, berdasarkan versi yang 

dicatat, pencatatan dapay dibedakan 

lagi kedalam 2 bentuk berikut: 



 

 

a) Pencatatan secara factual, yakni 

pencatatan gejala yang timbul 

sebagaimana adanya, tanpa interpretasi 

dari observer. 

b) Pencatatan secara interpretative, yakni 

pencatatan yang dilakukan dengan 

memberikan interpretasi terhadap 

gejala yang timbul oleh observer yang 

kewajibannya memasukkan atau 

menggolongkan gejala yang diamatinya 

ke dalam salah satu kategori yang telah 

di tetapkan 

Pelaksanaan teknik observasi dapat 

dilakukan dalam beberapa cara. Penentuan 

dan pemilihan tersebut sangat tergantung 

pada situasi objek yang akan diamati
72
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terkait adanya perbedaan paham keagamaan 

di Desa Sambirejo Kec. Mantingan. 

Selanjutnya hasil observasi dalam 

penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan. Sebab, catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Penulis mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam 

mengumpulkan data dilapangan. Pada 

waktu di lapangan penulis membuat 

“catatan”, setelah itu pulang kemudian 

menyusun “catatan lapangan”.
73

 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 208. 



 

 

dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik. Dokumen-dokumen yang dipilih 

dihimpun dan dipilih yang sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah. 
74

 Teknik 

pengumpulan data ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang sejarah, visi misi, 

struktur organisasi, tujuan, profil desa, dan 

peta lokasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, adalah proses mengatur 

urutan data mengorganisasikannya kedalam 

suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.
75

 

Teknik analisis data pada kasus ini 

menggunakan analisis kualitatif mengikuti 
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konsep yang diberikan Miles dan Huberman, 

yang mana mereka mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sampai tuntas, sehingga datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis 

meliputi: data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.
76
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Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi 

data 

kesimpulan 



 

 

 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang di maksud adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, membuat kategori dan 

pemusatan perhatian. Dengan demikian data 

yang telah direduksikan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah penelitian 

untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, proses ini berlangsung selama 

penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir 

penelitian.
77

 

Mereduksi data berarti merangkum hasil 

penelitian. Peneliti dapat memilih data-data 

                                                 
77

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D ( 
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mana yang penting dan mana yang tidak 

masuk kriteria sesuai dengan fokus penelitian. 

Dengan mereduksi data akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang respon 

masyarakat terhadap perbedaan paham 

keagamaan. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, 

metrik, dan jaringan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar 

lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-



 

 

bagiannya. Dalam proses ini data 

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.
78

 

Melalui penyajian data tersebut, maka data-

data tersebut dapat di kelompokkan sesuai 

dengan kategori yang ditetapkan sesuai dengan 

tema inti terkait respon masyarakat terhadap 

perbeda paham keagamaan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, akan 

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat dan yang mendukung pada tahapan 

pengumpulan data berikutnya tetapi apabila 

kesimpulan pada tahap awal sudah didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

                                                 
78
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peneliti kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang atau belum 

pernah ada.
79

 

Jika sudah melakukan reduksi data dan 

penyajian data, langkah terakhir dari analisis 

data yaitu menyimpulkan hasil dari data-data 

yang diperoleh peneliti tentang bagaimana 

respon masyarakat terhadap perbedaan paham 

keagamaan di Desa Sambirejo Kec. 

Mantingan.  

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredebilitas data) dapat di adakan pengecekan 

                                                 
79
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dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan 

dan triangulasi. 

 

 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. 

Ketekunan pengamatan dilaksanakan 

peneliti dengan cara: 

a) Mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol 

yang ada hubungannya dengan 

perbedaan paham keagamaan di Desa 

Sambirejo Kec. Mantingan 
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b) Menelaahnya secara rinci sampai pada 

suatu titik jenuh, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah 

satu atau seluruh faktor perbedaan faham 

keagamaan di Desa Sambirejo Kec. 

Mantingan Kab. Ngawi. 

2. Trianggulasi  

Teknik trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Ada 4 

macam trianggulasi sebagai teknik 

pemerikasaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, peneylidikan, 

dan teori.
80
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 



 

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

trianggulasi dengan sumber yang artinya 

membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini 

dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

b) Membadingkan apa yang dikatakan 

orang yng didepan umu dengan apa 

yang dikatakan secra pribadi 

c) Membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan yang dikatakan sepanjang 

waktu 
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d) Membandingkan keadaan-keadaan 

seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang yang 

berpendidikan, orang berada, orang 

pemerintahan  

e) Membandingkan hasil wawancara 

dengan isi sesuatu dokumen yang 

berkaitan.
81

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pralapangan 

                                                 
81

Ibid., 



 

 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam tahapan ini, yakni 

meliputi: Menyusun rancangan penelitian, 

memilih lokasi penelitian, mengurus 

perizinan penelitian, menjajaki dan menilai 

lokasi penelitian, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapakan 

perlengakapn penelitian.
82

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

                                                 
82

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Peneleitian Kualitatif, 84-
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Meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian.
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Desa Sambirejo 

Sejarah Desa Sambirejo Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi menurut cerita 

salah satu masyarakat yaitu pada zaman dahulu, 

di kecamatan mantingan ada sebuah kerajaan 

tepatnya di desa ngrancang yang bernama 

kerajaan Ngrancang Kencono. Pada suatu 

waktu, raja dan para patihnya dari kerajaan 

Ngrancang Kencono tersebut menaiki perahu 

dan menyusuri sungai bengawan solo. 

Kemudian raja tersebut beristirahat, dan menepi 

di suatu desa yang disana terdapat hutan. Raja 

tersebut berada di hutan sebuah desa yang di 
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tumbuhi banyak pohon Sambi. Pohon Sambi itu 

tumbuh sangat subur tetapi hutan Sambi itu 

tidak sepi seperti hutan-hutan pada umumnya. 

Hutan itu sangat ramai (rejo) dan banyak orang 

di hutan tersebut. Kemudian raja tersebut 

memberi nama daerah tersebut dengan nama 

Sambirejo dengan alasan sebuah hutan Sambi 

yang sangat lebat tetapi sangat ramai (rejo) 

orang disana.
83

 

Karena hutan tersebut semakin banyak orang 

tinggal disana, maka kemudian dinamakanlah 

daerah tersebut dengan desa Sambirejo. Sampai 

saat ini desa sambirejo sudah semakin maju dan 

bukan lagi seperti desa-desa di wilayah 

pinggiran. Ditambah lagi dengan adanya pondok 
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besar yang sudah sangat terkenal di dalam 

negeri maupun luar negeri yaitu pondok Modern 

Gontor yang terletak di desa Sambirejo semakin 

membuat desa Sambirejo menjadi desa yang 

berkembang pesat dalam sektor perekonomian 

dan keagamaan. Adanya pondok tersebut juga 

banyak membawa berkah bagi penduduk desa 

Sambirejo maupun sekitarnya. Dari cerita 

tersebutlah asal mula desa Sambirejo di 

kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi.
84

 

2. Letak Geografis 

Desa Sambirejo adalah sebuah desa yang 

terletak di Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi Provinsi Jawa Timur, tepatnya sebelah 

barat kurang lebih berjarak 30 km dan dapat 

                                                 
84
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ditempuh dengan waktu kurang lebih 50 menit 

dari Kota Kabupaten Ngawi.  

Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi merupakan daerah dataran 

rendah yang terdiri dari sawah, ladang, dan 

kebun jati dan diapit oleh beberapa desa di 

sekitarnya dengan luas wilayah sebagai berikut: 

Luas Wilayah Desa : 839,665 Ha/m2 

Luas lahan pemukiman : 151,185 Ha/m2  

Luas lahan Persawahan : 491,175 Ha/m2    

Luas lahan perkebunan : 135,000 Ha/m2    

Luas lahan Pekarangan : 65,000 Ha/m2 

Luas lahan lain-lain : 1,175 Ha/m2 

 

Adapun batas-batas Desa Sambirejo dengan 

desa lain yaitu sebaga berikut: 
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a. Sebelah Utara : Sungai bengawan solo 

b. Sebelah Timur : Desa Pengkol, Kecamatan 

  Mantingan 

c. Sebelah Selatan: Desa Banyubiru, Kecamatan 

Widodaren 

d. Sebelah Barat : Desa Ngrancang, Kecamatan 

Mantingan 

Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa 

Sambirejo Kecamatan Mantingan berkembang pada 

sektor pertanian dengan komoditi sektor pertanian 

padi, selain itu di Desa Sambirejo tidak hanya 

berkembang di sektor pertanian akan tetapi juga 

sektor perdagangan dan peternakan. Dalam hal ini 

menurut data kependudukan sipil dapat dilihat pada 

tabel berikut ini.
85
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Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Sambirejo 

Menurut Mata Pencaharian. 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. PNS/TNI/POLRI 260 Jiwa 

2. Perangkat 11 Jiwa 

3. Petani 790 Jiwa 

4. Buruh Tani 2.355 Jiwa 

5. Pedagang 65 Jiwa 

6. Sopir  45 Jiwa 

7.  Peternak 126 Jiwa 

8. Pengrajin industri rumah tangga 6  Jiwa 

9. Tukang ojek/ Bejak 25 Jiwa 

10. Dukun Kampung terlatih 5 Jiwa 

 

Jumlah penduduk Desa Sambirejo 

Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang 

dibagi dalam 5 dusun yaitu dusun sambirejo, 

dusun dadung, dusun kajen, dusun kedungmiri, 
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dan dusun teluk dengan keterangan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sambirejo 

Kecamatan Mantingan 

No Keterangan Orang/KK 

1. Laki-laki 3.782 

2. Perempuan 3.789 

 

Selain dari potensi perekonomian desa yang 

sudah berkembang, perlu juga kita perhatikan 

kondisi pendidikan terakhir masyarakat Desa 

Sambirejo yang sudah dapat dikatakan memenuhi 

standar pendidikan. Keadaan masyarakat Desa 

Sambirejo berdasarkan pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:
86
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Tabel 4.3 Jumlah penduduk desa sambirejo 

berdasarkan pendidikan 

No Sektor Pendidikan Jumlah 

1. Tidak tamat SD 63 jiwa 

2. Tamat SD/sederajat 895 jiwa 

3. Tamat SMP/ sederajat 2.992 jiwa 

4. Tamat SMA/ sederajat 2.426 jiwa 

5. Tamat S1 235 jiwa 

6. Tamat SLB 3 jiwa 

7. Lain-lain 28 jiwa 

 

3. Visi dan Misi Desa Sambirejo Kecamatan 

Mantingan 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat desa Sambirejo 

yang mandiri, sejahtera, hidup rukun, dan 

berakhlak mulia melalui peningkatan 

perekonomian dan sumberdaya manusia. 
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b. Misi 

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

bersih dan demokratif melalui 

1)  Penyelenggraan pemerintahan yang 

profesional, aspiratif, partisipatif, dan 

transparan. 

2) Usaha dan kelompok-kelompok 

masyarakat gunan mempercepat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3) Mengoptimalkan sumberdaya desa yang 

berpijak pada masyarakat, berkelanjutan, 

dan dalam aspek kelestarian lingkungan. 

4) Meningkatkan sumber-sumber 

pendanaan dan ketepatan alokasi 

investasi pembangunan melalui iklim 

yang kondusif untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan. 
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5) Mengoptimalkan ketepatan alokasi 

APBDES, untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

6) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang 

kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

saranan dan prasaran umum demi 

kenyamanan bersama 

8) Mendorong terciptanya keamanan dan 

kenyamaan desa untuk kepentingan 

bersama.
87
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4. Pembagian Wilayah Desa Sambirejo 

Pembagian wilayah di Desa Sambirejo 

Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dibagi 

menjadi 29 RT dan 11 RW dengan keterangan 

sebagai berikut: 

a. Dusun Sambirejo : RT 1 s/d RT 5 (5 RT 

dan 2 RW)  

b. Dusun Dadung : RT 1 s/d RT 8 (8 RT 

dan 3 RW) 

c. Dusun Kajen  : RT 1 s/d RT 5 (5 RT 

dan 2 RW) 

d. Dusun Teluk  : RT 1 s/d RT 5 (5 RT 

dan 2 RW) 

e. Dusun Kedungmiri : RT 1 s/d RT 6 (6 RT 

dan 2 RW) 
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5. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana umum yang ada di 

Desa Sambirejo diantaranya yaitu sebagai 

berikut:
88

 

a. Prasarana pendidikan 

1) Perpusdes   : 2 buah 

2) PAUD  : 6 buah 

3) TK   : 6 buah 

4) SD   : 5 buah 

5) SMP  : 1 buah 

b. Prasarana Ibadah 

1) Masjid  : 13 buah 

2) Musholla   : 19 buah 

3) Gereja   : 2 buah 
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c. Prasarana umum 

1) Olahraga   : 3 buah 

2) Balai pertemuan  : 1 buah 

3) Sumur desa  : 4 buah 

4) Pasar desa   : 1 buah 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Perbedaan Paham Keagamaan  Masyarakat 

Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi 

Manusia diciptakan oleh Allah dengan 

berbagai macam perbedaan, beraneka ragam 

suku bangsa dan budaya. Hal tersebut tidak 

berbeda dalam kehidupan di lingkungan 

masyarakat tentunya tidak terlepas dari yang 

namanya perbedaan antara masyarakat satu 

dengan yang lainya. Perbedaan tersebutlah yang 
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menjadikan keunikan untuk hidup saling 

toleransi antar masyarakat. 

Dalam kehidupan beragama, sudah tidak 

asing lagi bagi kita mendengar adanya 

perbedaan paham keagamaan. Ditambah lagi 

dengan kehidupan yang sudah semakin modern 

dan semakin banyaknya paham keagamaan yang 

masuk di Indonesia khususnya dilingkungan 

masyarakat kita. Perbedaan paham keagamaan 

tersebut sudah muncul sejak lama setelah 

wafatnya rasulullah. Di desa Sambirejo 

kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi, 

masuknya perbedaan paham keagamaan tersebut 

juga sudah sejak lama seperti yang sudah 

dijelaskan oleh bapak Sukamto selaku tokoh 

agama desa Sambirejo sebagai berikut: 
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“ Memang agama Islam itu sudah di 

tetapkan oleh Allah, besok agama islam 

akan pecah menjadi 72 golongan. Oleh 

karena itu agama islam semakin lama 

semakin banyak kelompok-kelompok atau 

golongannya. Jadi tidak mustahil sesuai 

dengan yang ada di hadits hal itu akan benar 

adanya. Di desa Sambirejo sendiri 

perbedaan tersebut sudah ada sejak sebelum 

saya lahir. Perbedaanya disini itu 

Muhammadiyah dan NU, itu yang 

mayoritas. Kalo yang minoritas LDII dan 

MTA.”
89

 

 

 

Perbedaan paham keagamaan dalam 

masyarakat memang tidak bisa dihilangkan. 

Paham-paham tersebut sudah ada sejak lama di 

desa Sambirejo. Masyarakat desa Sambirejo 

sendiri mayoritas menganut paham  

Muhammadiyah dan juga NU, namun ada 

beberapa masyarakatnya yang juga menganut 

paham aliran LDII dan MTA. Sama halnya  
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dengan penjelasan bapak Eko Budisantoso 

selaku tokoh masyarakat desa Sambirejo sebagai 

berikut: 

“ Setahu saya, sejak saya lahir sudah ada 

paham-paham seperti itu. Ada 

Muhammadiyah dan ada NU, kalo yang 

baru-baru ini ada LDII dan MTA itu setahu 

saya muncul di Sambirejo baru-baru 

beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut 

dikarenakan memang kita tidak bisa 

memaksakan suatu kehendak pribadi orang 

untuk ikut paham yang mana, yang 

terpenting itu kita bisa saling menghormati, 

saling toleransi antara paham satu dengan 

yang lain agar bisa hidup rukun dalam 

masyarakat ”
90

 

 

 

Dari pejelasan di atas, memang kita tidak 

bisa memaksakan semua orang agar memiliki 

satu paham yang sama, karena sudut pandang 

antara satu orang dengan yang lain selalu ada 

perbedaan. Yang terpenting dalam kehidupan 

dalam masyarakat adalah saling menghormati, 
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menghargai dan toleransi yang tinggi agar 

menciptakan kehidupan yang rukun dan damai 

dalam masyarakat. Selain itu, bapak Eko 

Budisantoso juga memberi penjelasan sebagai 

berikut: 

 “ Perbedaan paham di sambirejo 

antara paham ya istilahnya ada NU, ada 

Muhammadiyah, dan lain-lain bahkan 

dengan agama non muslimpun setahu saya 

tidak ada konflik dan sangat toleran. 

Sebenarnya yang membedakan antara 

Muhammadiyah, NU dan paham yang lain 

disini itu hanya kalo misalnya di 

Muhammadiyah tidak ada tahlilan, tidak ada 

slametan kalo ada orang meninggal. Kalo  

NU ada tahlilan, yasinan. Memang kalo 

orang memiliki paham keagamaan yang 

berbeda dengan yang kita anut, sebaiknya 

ya kita menghormati. Yang mau yasinan ya 

yasinan, mau kajian mau ikut acara di MTA 

ya silahkan selagi tidak saling mengganggu 

antara satu dengan yang lain agar kerukunan 

tetap terjaga. Tapi menurut saya jarang ya 

orang Muhammadiyah atau NU bisa pro 

dengan MTA. Karena orang MTA itu 

terkenal keras apalagi terkait dengan hal-hal 

yang berbau agama”
91
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Penjelasan dari bapak Eko Budi Santoso 

tersebut yaitu perbedaan di desa Sambirejo 

seperti jika di NU ada kenduri, slametan orang 

meninggal, tahlilan, yasinan . Sedangkan di 

Muhammadiyah kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

ada, bahkan penganut paham MTA menganggap 

bid‟ah. Yang sampai sekarang masih terjadi 

adalah jika masyarakat yang menganut 

Muhammadiyah tidak diundang dalam acara-

acara tersebut mereka tidak mau datang. Akan 

tetapi, jika mereka diundang untuk datang, 

mereka juga mau memenuhi undangan tersebut 

demi menghormati tetangganya. Selebihnya bagi 

penganut paham yang memang tidak pernah 

mau mengikuti acara tersebut, seperti MTA dan 

LDII warga sudah bisa memahami.  Bagi 
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pengurus-pengurus masjid dan ta‟mir masjid 

tidak ada perbedaan dan pengkhususan untuk 

tempat beribadah. Masjid, musholla sama-sama 

milik bersama. Tidak membedakan antara 

masjid NU, Muhammadiyah, LDII terkecuali 

bagi penganut paham-paham tersebut yang 

enggan beribadah di musholla atau masjid 

tersebut. Di desa sambirejo juga terdapat suatu 

forum yang bernama FORSIMAL (Forum 

Silaturrahim Masjid dan Langgar) forum 

tersebut adalah organisasi yang di dalamnya 

dinaungi oleh tokoh-tokoh agama, ustad-ustad 

Pondok Gontor, dan pengurus masjid dan 

langgar yang ada di desa Sambirejo dengan 

tujuan dapat menjalin hubungan yang baik 

antara penganut paham satu dengan yang 

lainnya. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 
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Forsimal juga sangat banyak seperti pengajian 

rutin, arisan dan juga studi banding di lembaga-

lembaga pendidikan baik formal maupun non 

formal. Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak 

Misni yang juga sebagai tokoh agama di desa 

Sambirejo sebagai berikut: 

“ Munculnya perbedaan tersebut memang 

sudah sejak lama di desa sambirejo, karena 

ya perbedaan madzhab yang di anutnya. Ada 

syafi‟i, maliki, hambali, hanafi. Dan sudah 

dijelaskan oleh Allah dalam al-qur‟an 

bahwasannya agama islam akan terpecah 

menjadi 72 golongan. Perbedaan pahamnya 

contohnya kalau orang NU sholat bacaan 

bismillahnya dibaca keras, kalau 

Muhammadiyah tidak. Kemudian kalo NU 

imamnya mimpin dzikiran kalau 

Muhammadiyah berdo‟a sendiri sendiri 

seperti itu. Tapi kalau untuk LDII dan MTA 

saya rasa mereka beranggapan bahwa mereka 

memiliki masjid yang golongan mereka. 

Karena di desa sini sendiri pun golongan 

LDII dan MTA hanya beberapa orang saja 

dan penganut paham tersebut jarang bisa 

gabung dengan masyarakat-masyarakat 

sini.”
92
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Perbedaan paham keagamaan yang pada 

awalnya menjadikan hubungan antar masyarakat 

menjadi sedikit tidak harmonis, dengan seiring 

berjalannya waktu dan dengan adanya 

FORSIMAL (Forum Silaturrahim Majid dan 

Langgar), masyarakat desa Sambirejo bisa 

memahami bahwa perbedaan tidak menjadi 

penghalang bagi mereka untuk tetap 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

muslim. Mereka bisa saling menghormati, saling 

toleransi, dan menjalin kerukunan antar 

masyarakat. Berbeda-beda tetapi tetap 

mempunyai tujuan utama yaitu beribadah dan 

mencari keridhoan Allah. 
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2. Respon Masyarakat Terhadap Perbedaan 

Paham Agama di Desa Sambirejo Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang 

hidupnya saling berdampingan dalam suatu 

wilayah. Manusia adalah makhluk sosial yang 

saling membutuhkan. Adanya perbedaan paham 

keagamaan di Desa Sambirejo kecamatan 

Mantingan kabupaten Ngawi tentunya juga 

mempengaruhi masyarakat di dalamnya. Baik 

itu pengaruh yang baik bagi masyarakat atau 

pengaruh yang kurang baik. Dalam penelitian 

yang penulis lakukan, fokus penelitian ini adalah 

respon masyarakat terhadap perbedaan paham 

keagamaan di desa Sambirejo kecamatan 

Mantingan kabupaten Ngawi. Pertanyaan yang 

penulis berikan kepada masyarakat adalah 
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bagaimana respon dan tanggapan masyarakat 

terkait adanya perbedaan paham keagamaan di 

desa Sambirejo kecamatan Mantingan kabupaten 

Ngawi kepada informan bapak Nur Rohman 

selaku tokoh masyarakat desa Sambirejo dengan 

penuturan sebagai berikut: 

“ Kalau yang namanya perbedaan itu indah 

kan. Nah, dengan perbedaan itu kita bisa 

mengerti apa kelebihan dan kekurangan kita. 

Dengan adanya perbedaan itu kita bisa 

belajar agama lebih banyak, lebih dalam. Jadi 

tidak kok dengan adanya perbedaan misalnya  

Muhammadiyah harus berteman dengan 

Muhammadiyah, NU berteman dengan NU 

tidak, yang terpenting adalah kita tujuannya 

sama-sama beribadah kepada Allah.”
93

 

 

Menurut penjelasan dari dari bapak Nur 

Rohman, perbedaan paham agama bukanlah 

penghalang bagi masyarakat untuk dapat 

berteman dan menjalin hubungan baik dengan 

sesama masyarakat lain. Dengan perbedaan 
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itulah nantinya kita akan banyak mendapatkan 

teman, pengalaman, ilmu dan wawasan yang 

lebih luas dari hasil menjalin hubungan 

pertemanan dengan semua warga masyarakat 

desa Sambirejo.  Menurutnya, perbedaan itu 

indah. Tanpa adanya perbedaan dalam 

kehidupan hidup yang kita jalanin akan biasa-

biasa saja. Beliau juga memberikan tanggapan 

terkait adanya paham agama yang ada di desa 

Sambirejo sebagai berikut: 

“Menurut saya pribadi ya, jujur saya 

orang NU. Kalau disini itu kebanyakan  NU 

sama Muhammadiyah, diantara kedua paham 

tersebut masih bisa dikatakan umum masih 

akur, sholat masih bisa berjamaah bareng 

walaupun satu pakai bismillah satu tidak, satu 

yasinan satu tidak, masih pengajian bareng. 

Tapi kalo saya pribadi melihat orang-orang 

LDII dan MTA seperti bagaimana ya, 

angkuh. Lebih menutup diri dan saya rasa 

kurang sosialisasi dengan masyarakat. Itu 

menurut saya pribadi”
94
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Hal serupa juga di jelaskan oleh bapak 

Suradi masyarakat desa Sambirejo yang 

berpendapat sebagai berikut: 

“ Terkait adanya perbedaan paham agama di 

sini itu sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja 

terkadang seseorang itu terlalu berlebihan 

dalam hal itu. Misalnya apa? Kadang orang 

di undang ke slametan  nggak mau berangkat, 

ada juga yang sholat nggak mau berjamaah di 

masjid karna tau imamnya bukan satu aliran 

dengan mereka itu bagi saya terlalu 

berlebihan. Menganggap saudaranya sendiri 

itu najis. Orang kita sama-sama orang islam 

kok di katakan najis itu islam yang seperti 

apa. Tapi itu hanya orang-orang tertentu 

saja.Yang penting bagi saya itu ya tetap taat 

kepada Allah begitu saja”
95

 

 

 

Menurut penjelasan di atas, masyarakat yang 

menganut paham LDII dan MTA di desa Sambirejo 

justru dianggap berlebihan dan tidak bisa 

bersosialisasi dengan masyarakat. Justru pandangan 
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negatif lah yang akan di berikan masyarakat kepada 

penganut paham- paham aliran tersebut. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Minarti yaitu 

salah satu masyarakat desa Sambirejo sebagai berikut: 

“ Menurut saya perbedaan paham keagamaan di 

sambirejo itu walaupun ada yang NU, 

Muhammadiyah tetapi tidak pernah terjadi konflik 

yang besar. Kita sama-sama orang islam, sama-

sama punya kewajiban kepada Allah. Jika dalam 

sholat imamnya NU ya kita manut imam, kalo 

imamnya Muhammadiyah ya kita manut juga 

namanya makmum ya manut imam. Tapi itu bukan 

masalah bagi saya. Tujuannya kan satu, yaitu 

sholat. Berbeda dengan orang MTA dan LDII 

memang mereka tidak mau sholat yang imam atau 

masjidnya bukan milik golongan mereka. Mereka 

mau sholat kalau sama-sama dengan golongan 

mereka jarang ada orang MTA dan LDII mau 

sholat di Masjid-masjid biasa seperti disini.”
96

 

 

 

 

  Dari penjelasan ibu Minarti di atas, dalam 

sholat berjamaah di masjid, baik imam dalam 

sholat tersebut penganut paham Muhammadiyah 
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maupun NU, tidak ada masalah baginya untuk 

melakukan sholat berjamaah di masjid atau 

musholla. Yang terpenting adalah sholatnya. 

Tetapi bagi penganut paham MTA dan LDII 

mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid 

yang imamnya bukan dari golongan mereka. 

Bahkan mereka rela melakukan sholat jum‟at di 

masjid yang lebih jauh agar bisa melakukan 

sholat jum‟at di masjid yang sesuai dengan 

golongan mereka. 

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu 

Sofiatun masyarakat desa Sambirejo sebagai 

berikut: 

   

“ Kalau menurut saya pribadi, perbedaan 

paham keagamaan dalam masyarakat itu 

hal yang lumrah. Karena perbedaan paham 

itu sendiri juga munculnya sudah lama. 

Selama perbedaan paham keagamaan 

tersebut tidak mengganggu masyarakat 

dalam aktifitas beribadah menurut saya 
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tidak ada masalah dan yang terpenting 

adalah warganya saling memahami. Yang 

terpenting hubungan masyarakat tetap 

baik-baik saja tidak sampai terjadi 

perkelahian atau apapun.”
97

 

 

 

  Menurut penjelasan di atas, paham agama 

apapun tidak terlalu dipermasalahkan selama 

tidak menggangu aktifitas masyarakat dalam 

menjalankan ibadah dan kewajibannya. Adanya 

perbedaan paham keagamaan di desa Sambirejo 

tidak sampai mengakibatkan perkelahian bahkan 

perpecahan antar warganya. Karena manusia 

diciptakan dalam berbagai macam perbedaan. 

Mereka tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan 

seperti majlis ta‟lim secara bersama-sama. 

Terutama penganut paham NU dan 

Muhammadiyah. Sedangkan bagi penganut 

paham MTA  dan LDII mereka lebih sering 
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melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan keagamaan di luar desa Sambirejo yang 

disana terdapat penganut paham MTA dan LDII. 

Seperti penjelasan bapak Muttaqin selaku 

masyarakat dan juga pengurus majlis ta‟lim desa 

Sambirejo sebagai berikut: 

“Adaya perbedaan paham agama di 

sambirejo itu wajar. Memang dari dulu 

perbedaan paham agama juga sudah ada. 

Pandangan dan paham seseorang itu tidak 

selalu sama. Saya sendiripun tidak bisa 

memaksakan kehendak orang lain untuk 

sepaham dengan saya, begitupun sebaliknya. 

Perbedan paham yang masih wajar. Kalaupun 

ada kegiatan di masjid seperti misalnya 

pengajian Ahad pagi, tidak ada yang 

mengkhususkan Kita, dan siapa yang mau 

hadir ya ayo sama-sama menghadiri 

pengajian itu.”
98

 

 

 

Salah satu kegiatan rutin masyarakat desa 

Sambirejo adalah adaya pengajian Ahad pagi 

yang dilakukan setiap dua minggu sekali. 
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Pengajian tersebut bukanlah di khususkan untuk 

satu golongan tertentu saja yang ada di desa 

Sambirejo, tetapi pengajian tersebut boleh di 

hadiri oleh semua masyarakat. Pengajian 

tersebut tujuannya adalah untuk menjalin 

silaturrahmi antar masyarakat agar tetap 

harmonis meskipun berbeda-beda paham agama 

yang dianut. Bapak Muttaqin juga menjelaskan 

bahwa antara paham Muhammadiyah dan NU di 

desa Sambirejo jika akan diadakan kegiatan 

yang bebau agama masih bisa di kondisikan dan 

masih bisa beriringan, tetapi jika penganut 

paham MTA dan LDII memang pemahaman 

mereka jauh berbeda dengan penganut 

Muhammadiyah NU. Karena penganut paham 

LDII dan MTA hanya minoritas, dan bersifat 

kaku, jadi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan 
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yang paling aktif hanya masyarakat 

Muhammadiyah dan NU saja. 

Selain penjelasan di atas, bapak Surobo 

sebagai masyarakat desa sambirejo juga 

memberi penjelasan sebagai berikut: 

 “ Perbedaan paham keagamaan di 

sambirejo memang sudah sejak lama, tapi 

bagi saya yang terpenting adalah saya 

memacu pada akidah saya sendiri, untuk 

ngopeni apa yang saya yakini sebaik 

mungkin dan menghormati apa yang 

diyakini sodara kita. Saya selalu 

menghormati apapun yang diyakini 

mereka walaupun apa yang diyakini tidak 

sepaham dengan saya. Yang terpenting 

saya tidak memaksakan kehendak sodara 

kita yang lain, kita kan sama-sama 

menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. 

Yang paling penting kita sholatnya masih 

sama, Tuhan kita sama-sama Allah, 

kitabnya masih sama-sama Al-Quran, 

haditsnya masih sama. Orang-orang LDII, 

MTA, Muhammadiyah, NU itu semuanya 

baik. Tetapi, bedanya orang MTA dan 

LDII disini itu mereka jarang mau 

berkumpul kumpul dengan masyarakat. 

Memang sosialisainya dengan masyarakat 

kurang. Karena mereka mereka 

kebanyakan melakukan kegiatan-
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kegiatannya di luar desa sini yang disana 

sama-sama menganut MTA dan LDII.”
99

 

 

Agama Islam adalah agama yang 

rahmatan lil‟alamin yang artinya rahmat 

segenap alam jadi diantara umat muslim 

juga dijadikan rahmat. Sebagai seorang 

muslim, dalam Islam tidak diperbolehkan 

kita saling membenci, saling bermusuhan 

karena adanya perbedaan paham 

keagamaan. Karena agama islam sendiri 

itu pun adalah rahmat bagi setiap manusia. 
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3. Dampak Perbedaan Paham Keagamaan 

Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat 

Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi 

 

Setiap perbedaan yang terjadi dalam suatu 

kelompok atau masyarakat pasti akan membawa 

dampak tertentu bagi anggota kelompok atau 

masyarakat tersebut, baik dampak positif 

maupun negatif. Karena setiap permasalahan 

pasti ada sebab dan akibatnya, baik dampak 

terhadap suatu kelompok itu sendiri maupun 

terhadap anggota kelompok. Dampak dari 

adanya perbedaan paham keagamaan terhadap 

perilaku keagamaan masyarakat desa Sambirejo 

kecamatan Mantingan adalah seperti apa yang 

dijelaskan oleh bapak Nur Rohman selaku 

masyarakat desa Sambirejo sebagai berikut: 

 

“ Dampak perbedaan paham keagamaan 

terhadap perilaku keagamaan masyarakat 
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itu kalau positifnya, masyarakat tetap 

menjunjung tinggi rasa saling 

menghormati dengan sesama masyarakat 

desa, misalnya kalo ada tetangga yang 

sakit ya kita ikut menjenguk. Kalau 

negatifnya, ya jika seseorang tersebut 

merasa paling benar atas apa yang sudah 

mereka yakini.”
100

 

 

 

Menurut bapak Nur Rohman, dampak positif 

dari adanya perbedaan paham keagamaan di 

desa Sambirejo yaitu masyarakat tetap bisa 

saling menjaga hubungan dengan masyarakat 

satu dengan yang lain. Tidak mementingkan diri 

sendiri, tetapi jug kepentingan bagi saudaranya. 

Sedangkan dampak negatinya yaitu, bagi 

masyarakat yang menganut paham keagamaan 

merasa bahwa apa yang di anutnya sudah paling 

benar. 
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Penjelasan di atas diperkuat dengan 

penjelasan bapak Surobo sebagai berikut: 

  " Kalau sekarang dampak perilaku 

keagamaan bagi orang yang sudah benar-

benar memahami ilmu agama dan akidah 

islam sebenarnya tidak begitu 

berpengaruh, karena ya itu tadi mereka 

sudah bisa legowo, menghormati apa yang 

orang lain pahami itu kan sudah termasuk 

perilaku keagamaan. Kalau dampak 

negatifnya walaupun dulu memang pernah 

terjadi sedikit konflik antara penganut 

paham satu dan yang lain tetapi kalau 

sekarang insya allah sudah bisa saling 

memahami, tidak ada masalah.”
101

 

 

  Pendapat dari bapak Surobo di atas, 

menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang sudah 

paham agama perbedaan tersebut menjadikan 

masyarakat bisa saling menerima antara satu 

dengan yang lain, saling instrospeksi diri, dan 

menjaga keimanan yang ada pada pribadi 

masing-masing. Sedangkan dampak negatifnya 
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yaitu pernah terjadi konflik antar penganut 

paham.  

Selain itu, menurut penjelasan bapak 

Muttaqin selaku masyarakat dan juga pengurus 

majlis ta‟lim desa Sambirejo dampak perbedaan 

paham keagaman di desa Sambirejo kecamatan 

Mantingan sebagai berikut: 

“Kalau dampak positifnya terhadap 

perilaku masyarakat saya dan masyarakat 

lain masih tetap melakukan kegiatan dan 

kewajiban sebagai muslim dengan baik, 

saling menghormati, saling memaafkan, dan 

melakukan kebaikan-kebaikkan lainnya 

terhadap sesema muslim. Dampak 

negatifnya, masyarakat yang terlalu fanatik 

memang tidak bisa disatukan walaupun kita 

sudah membentuk forum-forum di desa 

ini”
102

 

 

Dari ungkapan dan penjelasan dari bapak 

Muttaqin di atas, tidak berbeda jauh dengan 

penjelasan bapak Surobo sebelumnya. 
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Masyarakat desa Sambirejo tetap rukun dan akur 

dalam hidup dimasyarakat. Hal tersebut juga 

diperkuat dengan penjelasan dari ibu Minarti 

sebagai berikut: 

“Dampaknya perbedaan paham 

keagamaan menurut saya ya. Kalau dampak 

positif antara paham satu dengan yang lain 

kita dapat saling lebih memahami, 

menghormati dan yang terpenting kita lebih 

banyak mendapatkan ilmu, saling introspeksi 

diri atas apa yang sudah kita yakini. Yang 

baik di terima dengan baik yang kurang baik 

ya tidak usah diambil. “
103

 

 

Menurut penjelasan dari ibu Minarti di atas, 

perbedaan paham keagamaan yang ada di Desa 

Sambirejo Kecamatan Mantingan membawa 

dampak yang positif bagi masyarakat sendiri. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Perbedaan Paham Keagamaan 

Masyarakat di Desa Sambirejo Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi 

Sesuai dengan penelitian tentang perbedaan 

paham keagamaan di desa Sambirejo kecamatan 

Mantingan kabupaten Ngawi, perlu kita pahami 

bahwa munculnya perbedaan paham agama di 

Indonesia khususnya di desa Sambirejo sendiri 

sudah muncul sejak lama. Paham agama yang ada di 

desa Sambirejo kecamatan Mantingan kabupaten 

Ngawi diantaranya adalah NU dan Muhammadiyah. 

Namun, belakangan ini juga muncul aliran paham 

agama baru di desa Sambirejo kecamatan Mantingan 

 

133 





 

 

kabupaten Ngawi yaitu MTA dan LDII. Menurut 

penjelasan dari bapak Sukamto, dalam Hadits sudah 

disebutkan bahwa agama Islam sudah di tetapkan 

oleh Allah pada suatu waktu nanti akan terbagi 

menjadi 73 golongan. 
104

 Dari situlah kini mulai 

bermunculan aliran-aliran agama Islam baru di 

kehidupan kita termasuk paham agama yang ada di 

desa Sambirejo kecamatan Mantingan kabupaten 

Ngawi di dalamnya termasuk NU, Muhammadiyah, 

MTA, LDII dan lain-lain.  

Paham keagamaan lahir setelah pendiri atau 

pembawanya meninggal. Islam adalah agama yang 

sempurna dan di ridhai oleh Allah, 
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namun setelah Nabi wafat umat mengalami 

keterbelahan. Sebagian menganggap nabi telah 

memberikan petunjuk dan wasiat kepada siapa 

kepemimpinan setelah Rasulullah wafat diserahkan. 

Di sisi lain muncul pandangan bahwa Nabi tidak 

meninggalkan wasiat kepemimpinan. Hilangnya 

keyakinan nilai-nilai lama akibat tergerusnya nilai-

nilai baru (Deprivasi) merupakan awal munculnya 

pemahaman dan gerakan sosial baru.
105

 Pendapat 

antara umat yang satu dengan yang lain tentang 

wasiat yang diberikan Nabi sebelum meninggal tidak 

sama. Hal tersebutlah yang menimbulkan perbedaan 

pemahaman umat terkait adanya wasiat Nabi 

sebelum meninggal. 
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Perbedan interpretasi terhadap teks suci atau 

doktrin agama mengakibatkan timbulnya perbedaan 

paham, keyakinan, atau aliran keagamaan, meskipun 

pada dasarnya ajaran pokonya menginduk pada 

sekelompok agama besar. Secara teoritis dan praktis 

perbedaan interpretasi terhadap doktrin agamalah 

yang menimbulkan paham, aliran, dan gerakan 

keagamaan baru. Perbedaan pada tingkat 

pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan, 

terutama karena adanya perbedaan tingkat 

pengetahuan, pemahaman, pengalaman serta 

perkembangan budaya masyarakat.
106

 Dalam 

memahami dan mempelajari, dan mengkaji ilmu-

ilmu agama setiap orang memang tidak bisa sama, 

makadari itu meskipun mereka sama-sama 

mempelajari dan memahami satu kitab yang sama 
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 Rusdi Muchtar, et al.,  Dalam Jurnal Harmoni Multikultural 

dan Multireligius, Vol 11, No. 4 (Oktober-Desember 2012), 5. 



 

 

 

 

 

155 

tetapi hasil yang diperoleh setiap orang tidak akan 

mungkin sama.  

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an sebagai berikut: 

                        

        

                      

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13) 
107

 

 

Dalam Al-Qur‟an Surah Al-Hujurat sudah di 

jelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan 

                                                 
107

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 
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berbagai macam perbedaan suku bangsa, budaya dan 

perbedaan lainnya. Dengan perbedaan tersebutlah 

manusia akan bisa saling mengenal, saling 

melengkapi dan juga saling menghargai antara satu 

dengan yang lain. Namun, dimata Allah kedudukan 

semua manusia itu adalah sama, tidak memandang 

dari mana orang tersebut berasal, apa pekerjaannya, 

seberapa kaya orang tersebut, dan juga paham agama 

apa yang ia anut. Yang membedakaan hanyalah 

tingkat ketaqwaan manusia terhadap Tuhannya. Dari 

situlah pentingnya ilmu agama bagi manusia dan 

bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Maka dari itu 

adanya perbedaan paham keagamaan juga 

sebenarnya bukanlah penghalang yang bisa 

memecah belah umat Islam apabila seseorang benar-

benar memahami ilmu agama. 
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Elizabeth K. Nottingham sebagaimana 

dikutip oleh Bambang Syamsul Arifin menjelaskan 

bahwa fungsi agama dibagi menjadi dua. Yang 

pertama yaitu agama dalam kehidupan individu 

berfungsi sebagai sistem yang di dalamnya terdapat 

norma-norma tertentu. Norma-norma tersebutlah 

yang akan menjadi pedoman seseorang dalam 

bertingkah laku agar sesuai dengan keyakinan agama 

yang di anutnya. Sebagai sistem nilai agama 

memiliki arti khusus bagi kehidupan individu serta 

sebagai ciri khas.
108

 Yang kedua yaitu agama dalam 

kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan 

dari sekelompok individu yang hidup di satu 

lingkungan yang sama yang terbentuk berdasarkan 

tatanan sosial tertentu. Dalam kepustakaan ilmu-ilmu 

sosial dikenal dengan tiga bentuk masyarakat, yaitu 
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masyarakat homogen, masyarakat majemuk, dan 

masyarakat heterogen. Masyarakat homogen 

ditandai dengan ciri-ciri aggotanya tergolong dari 

satu asal atau suku bangsa dengan satu kebudayaan 

yang digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. 

Selanjutnya masyarakat majemuk adalah masyarakat 

yang terdiri atas sejumlah suku bangsa yang 

merupakan bagian dari bangsa itu, seperti 

masyarakat Indonesia. Yang terakhir masyarakat 

heterogen, memiliki ciri-ciri: pranata-pranata primer 

yang bersumber dari kebudayaan suku bangsa telah 

diseragamkan oleh pemerintah nasional; kekuatan-

kekuatan politik suku bangsa telah dilemahkan oleh 

sistem nasional melalui pengorganisasian yang 

berlandaskan pada solidaritas; memiliki pranata aktif 

yang berfungsi sebagai upaya untuk mengakomodasi 

perbedaan dan keberagaman; adanya tingkat 
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kemajuan yang tinggi dalam kehidupan ekonomi dan 

teknologi sebagai akibat dari perkembangan pranata-

pranata yang alternatif yang beragam tersebut.
109

 

Dari situlah pentingnya seseorang untuk mengetahui 

ilmu agama agar dalam hidup bermasyarakat dapat 

menciptakan kehidupan yang sesuai dengan syariat 

agama Islam. 

Dengan adanya FORSIMAL (Forum 

Silaturrahmi Majid  dan Langgar) yang ada di desa 

Sambirejo kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi 

juga menjadi bukti bahwa masyarakat desa 

Sambirejo tidak membeda-bedakan antara penganut 

paham satu dengan yang lainnya. Dari forum 

tersebutlah antara penganut paham satu dengan yang 

lain bisa saling sama-sama saling menghargai dan 

dapat melakukan kegiatan keagamaan secara 
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bersama tanpa membedakan paham agama apa yang 

dianut oleh masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan 

seperti majlis ta‟lim dapat di ikuti oleh semua 

golongan paham agama tanpa adanya perbedaan. 

B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap 

Perbedaan Paham Agama Di Desa Sambirejo 

Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi 

Perbedaan paham agama yang ada di desa 

Sambirejo kec. Mantingan kab. Ngawi tentunya 

tidak hanya memuculkan berbagai anggapan 

masyarakat terkait adanya perbedaan paham agama 

tersebut. Tentunya dari adanya perbedaan paham 

agama yang ada di desa Sambirejo kec. Mantingan 

kab. Ngawi juga mengundang respon dari 

masyarakat desa Sambirejo. Teori Behaviorisme 

menggunakan istilah respon yang dipasangkan 

dengan rangsang dalam menjelaskan proses 
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terbentuknya perilaku. Respon adalah perilaku yang 

muncul dikarenakan adanya rangsang dari 

lingkungan. Jika rangsang dan respon dipasangkan 

atau dikondisikan maka akan membentuk tingkah 

laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. 
110

 

Menurut Poerwadarminta, respon adalah tanggapan; 

atau reaksi dan jawaban.
111

 Sedangkan menurut 

Ahmad Subandi, ia berpendapat bahwa respon sama 

halnya dengan umpan balik yang memiliki peranan 

atau pengaruh besar dalam menentukan baik atau 

tidaknya suatu komunikasi.
112

 Dari komunikasi 

tersebutlah masyarakat dapat menjalin hubungan 

dengan sesamanya. Tanpa adanya komunikasi, maka 

tidak akan ada kehidupan dalam masyarakat. Pada 

hakikatnya, manusia memang diciptakan oleh Allah 
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dengan berbagai macam perbedaan. Namun, dari 

adanya perbedaan paham agama tersebut masyarakat 

menganggap bahwasanya perbedaan bukanlah suatu 

masalah besar yang dapat mempengaruhi hubungan 

dan kehidupannya dalam masyarakat. 

Dari ungkapan bapak Nur Rohman juga di 

jelaskan bahwa yang namanya perbedaan itu indah 

dan unik. Maka dari itu Allah menciptakan 

makhluknya dengan berbagaimacam perbedaan dan 

beranekaram jenis. Tetapi yang kita sembah sama, 

yaitu Allah Swt.
113

 Jadi tidak heran lagi jika di dalam 

masyarakat tentunya desa Sambirejo terdapat banyak 

penganut paham agama yang berbeda Selama kita 

hidup dalam satu lingkungan yang sama, menganut 

agama yang sama, menjalankan syariat Islam dan 

mengimani satu kitab yang sama yaitu agama Islam, 
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bukan masalah bagi kita meskipun berbeda-beda 

madzab dan paham agama yang sama.  

Perbedaan paham agama yang ada di desa 

Sambiejo kec. Mantingan kab. Ngawi, masih 

dikatakan wajar. Masyarakat tidak terlalu fanatik 

dengan paham agama yang di anutnya. Karena dari 

adanya perbedaan paham agama tersebut tidak 

sampai menimbulkan perpecahan dan juga konflik 

antar masyarakatnya. Meskipun masyarakat desa 

Sambirejo tidak menganut satu paham agama yang 

sama mereka tetap bisa hidup rukun dan saling 

toleransi. Bahkan masyarakat desa Sambirejo bisa 

dan mau berada dalam satu masjlis yang sama. 

Misalnya kegiatan rutin pengajian Ahad pagi. 

Pengajian tersebut tidak di khususkan bagi satu 

paham agama tertentu. Tetapi semua golongan dan 

semua penganut agama boleh datang dan mengikuti 
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pengajian tersebut.
114

 Jika hubungan antar 

masyarakat baik, tidak memandang dari paham 

agama mana yang ia anut, maka tidak menutup 

kemungkinan akan menciptakan kehidupan yang 

rukun, damai, dan saling menyayangi seperti yang di 

ajarkan dalam Islam. 

Hal tersebut seperti pendapat Mustafa Abd 

al-Walid bahwa dasar-dasar pembentukan 

masyarakat Islam yang petama adalah persaudaraan, 

masyarakat yang dibina atas dasar persaudaraan 

yang menyeluruh, dan diikat dengan satu keyakinan 

yaitu tidak ada Tuhan yang hak di sembah melainkan 

Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. 

Masyarakat Islam bersifat universal dan tidak terikat 

oleh perbedaan bangsa atau bahasa, ataupun warna 
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kulit.
115

 Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai 

berikut: 

 

                   

       

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya 

bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. AL-

Hujurat: 10)
116

 

 

Yang kedua adalah kasih sayang, masyarakat 

Islam dibina atas dasar rasa kasih sayang antara satu 

degan yang lain. Hal tersebut sesuai dengan sabda 

Rasulullah yang mengataka bahwa, “ tak sempurna 

iman seorang muslim sebelum mencintai saudaranya 

                                                 
115

 Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, 65. 
116

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Bandung: Syaamil Qur‟an, 2009), 49:10 



148 

 

 

seperti ia mencintai dirinya sendiri”. Yang ketiga 

yaitu persamaan, masyarakat Islam mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama. Adapun yang 

membedakan hanyalah fungsinya masing-masing 

dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan dihadapan 

Allah kecuali dengan ketaqwaannya.
117

 Yang 

keempat yaitu kebebasan, masyarakat Islam dibina 

untuk mempunyai kebebasan atau kemerdekaan. Hal 

ini merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam 

agama Islam tak ada paksaan dalam beragama. Hal 

ini bukan berarti orang Islam bebas tidak beragama. 

Umat Islam dituntut agar melaksanakan 

kewajibannya agar melaksanakan ajaran agamanya 

dengan baik dan benar. yang kelima adalah keadilan 

sosial, masyarakat Islam dibina atas dasar 

berkeadilan sosial, yaitu keadilan yang merata bagi 
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seluruh ummat. Islam sangat menekankan keadilan, 

yaitu meletakkan sesuatu pada proporsi yang sesuai 

dengan aturan Ilahi. Allah mengajarkan agar setiap 

muslim berlaku adil walaupun terhadap dirinya 

sendiri. Keadilan dalam Islam meliputi hal-hal yang 

bersifat material dan spriritual.
118

 Dari penjelasan 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia 

harus berlaku adil dalam memperlakukan dirinya 

sendiri maupun orang lain. Masyarakat desa 

Sambirejo juga sudah mulai sadar dan sudah 

semakin mengerti pengetahuan ilmu agama sehingga 

msyarakat tidak terlalu mempermasalahkan adanya 

perbedaan paham agama di desa Sambirejo. Yang 

terpenting bagi mereka adalah masyarakat tetap 

hidup rukun dan sama-sama menjalankan 

kewajibannya masing-masing. 
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C. Analisis Dampak Perbedaan Paham Keagamaan 

Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa 

Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi 

Adanya perbedaan paham agama di desa 

Sambirejo kec. Mantingan kab. Ngawi tentunya 

mendatangkan pengaruh, dampak atau imbas dari 

adanya perbedaan tersebut baik itu pengaruh yang 

bersifat positif maupun negatif. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, pengertian dampak adalah 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik 

positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang 

ada dan timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana 

ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab 

akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa 
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yang dipengaruhi.
119

 Jadi, sesuatu yang dapat 

mempengaruhi seseorang dari adanya sesuatu itu di 

katakan sebagai dampak. Baik itu bersifat positif 

maupun negatif. 

Definisi dampak menurut para ahli adalah 

akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu 

negatif maupun positif) dari sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok 

orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak 

dibagi dalam dampak positif dan negatif, dampak 

positif adalah keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, mempengaruhi dan memberi kesan 

kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginan yang baik. 
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Sedangkan dampak negatif  adalah keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi dan 

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan 

agar mereka mengikuti atau mendukung 

keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat 

tertentu.
120

 

Dampak dari adanya perbedaan paham 

agama bagi masyarakat desa sambirejo 

menimbulkan dampak yang positif, maupun negatif. 

Dampak positifnya yaitu masyarakat tetap 

menjunjung tinggi rasa saling menghormati, 

menyayangi, dan tolong menolong dengan sesama 

masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 

bagi masyarakat awam yang belom begitu 

mengetahui ilmu agama menganggap bahwa 

                                                 
120
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masyarakat yang menganut paham-paham tersebut 

tidak mau bergaul dan cenderung tertutup dengan 

masyarakat lain.  

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

agama bagi sumber ilmu nampaknya sudah tidak 

begitu mempermasalahkan perbedaan paham agama 

yang di anut oleh masyarakat.  

Hal tersebut di perkuat dengan firman Allah 

sebagai berikut: 
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Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya 

kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 

(masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka 

Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu Karena nikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara; dan kamu 

Telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk.” (Q.S. Ali „Imran, 3:103)
121

 

 

Dari penjelasan di atas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa dalam Al-Qur‟an sudah di 

jelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim 

janganlah sampai bercerai berai karena suatu hal 

yang sebaiknya tidak menjadi masalah besar. 

Sesama pemeluk agama Islam memang sudah 

seharusnya bagi kita untuk sama-sama saling 
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 Al-Qur‟an, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: Syaamil Qur‟an, 2009), 3:103 



 

 

 

 

 

155 

menyayangi, menghormati dan juga tetap menjaga 

tali silaturrahmi karena kita semua bersaudara. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian di atas tentang respon 

masyarakat terhadap perbedaan paham keagamaan ( 

studi kasus di Desa Sambirejo kecamatan Mantingan 

kabupaten Ngawi), maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perbedaan paham keagamaan di desa Sambirejo 

kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi. 

Pertama, Muhammadiyah, NU, MTA, dan LDII. 

Perbedaan tersebut: penganut paham NU ada 

yasinan, slametan, sholawatan. Bagi para 

penganut Muhammadiyah, LDII, dan MTA tidak 

ada. Kedua, bagi penganut paham LDII, sholat 5 

waktu lebih baik di kerjakan di rumah atau di 
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masjid yang dari golongan mereka karena orang 

LDII tidak mau sholat yang imamnya bukan dari 

golongan LDII. Ketiga, bagi penganut paham 

MTA masyarakat yang tidak satu golongan 

dianggap najis.  

2. Respon Masyarakat terhadap perbedaan paham 

keagamaan di desa Sambirejo. Pertama, bagi 

penganut paham-paham agama, masyarakat yang 

tidak sepaham dengannya dianggap tidak sesuai 

dengan tuntunan, ajaran, dan sunah-sunah nabi 

yang sebenarnya. Selain itu juga beranggapan 

terlalu berlebihan dalam menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang muslim. Kedua, 

bagi masyarakat yang tidak terlalu fanatik 

terhadap paham agama dan sudah tahu ilmu 

agama, adanya perbedaan tersebut tidak menjadi 

masalah dalam kehidupan masyarakat, karena 



 

 

masih sama-sama orang muslim. Ketiga, bagi 

masyarakat awam, para penganut paham-paham 

agama tersebut di anggap kurang bersosialisasi. 

3. Dampak perbedaan paham keagamaan terhadap 

perilaku keagamaan masyarakat. Pertama, 

dampak positif, masyarakat lebih mengutamakan 

perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama islam seperti saling menghormati, 

menyayangi dan tolong menolong dengan 

sesamanya meskipun tidak menganut paham 

agama yang sama. Kedua, dampak negatif, 

masyarakat menganggap bahwa paham agama 

yang mereka anut sudah paling benar dan 

menganggap bahwa penganut paham lain terlalu 

berlebihan dalam dalam menjalankan kewajiban 

sebagai seorang muslim. 
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B. SARAN 

1. Sebaiknya dengan adanya perbedaan paham 

agama tersebut, kegiatan-kegiatan keagamaan di 

desa Sambirejo lebih di maksimalkan lagi dan 

tidak hanya di khususkan bagi satu paham agama 

tertentu agar hubungan sesama muslim tetep 

terjaga dengan baik. 

2. Sudah menjadi tugas bersama untuk tetap 

menjaga keharmonisan dalam hidup di 

masyarakat, dan juga tugas tokoh-tokoh agama 

untuk memberikan contoh yang baik bagi 

jamaahnya agar tidak terlalu fanatik pada paham 

agama yang di anut karena kita hidup dalam 

masyarakat yang tidak mungkin semua 

masyarakat bisa satu paham dengan kita. 

3. Ada baiknya jika FORSIMAL (Forum 

Silaturrahim Masjid dan Langgar) juga ikut 



 

 

berperan dalam mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan bagi masyarakat, tidak hanya 

musyawarah pengurus-pengurus masjid dan 

musholla. Agar masyarakat juga tahu bahwa 

forum tersebut berdiri untuk  satu golongan 

paham agama, tapi untuk semua golongan paham 

agama yang ada di desa Sambirejo.
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