
PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

A. Penanaman Toleransi Umat Agama Islam di Desa Tunahan Keling 

Jepara 

 

Peneliti : Apa pengertian toleransi menurut Bapak ? 

Bpk. Ali Sulkan 

: Sikap toleransi yang ada di Desa Tunahan adalah sebuah 

bentuk sikap persatuan dan kesatuan yang tumbuh 

berdasarkan kesadaran masyarakat untuk hidup 

berdampingan dan menciptakan rasa aman 

Peneliti : Bagaimana hidup bertoleransi di Desa Tunahan ? 

Bpk. Nor Kholis : Masyarakat di sini memang bisa hidup rukun dan saling 

menghargai atas dasar tidak saling menggangu dalam 

masalah ibadah. Seperti di Tunahan dan Selama ada dua 

tempat ibadah yang letaknya berdekatan, tetapi sesama 

umat berbeda agama saling menyadari dan memahami. 

Contoh ketika umat Islam sedang melakukan kegiatan 

keagamaan, maka umat non muslim menghargai umat 

Islam dengan tidak membunyikan suara musik ataupun 

sebagainya yang menggangu kegiatan keagamaan orang 

muslim, agar terlaksana dengan lancar kegiatan keagamaan 

orang muslim 

Peneliti 
: Bagaimana masyarakat menjaga hubungan toleransi di 

Desa Tunahan ? 

Bpk. Ahmadi : Warga sini dalam kegiatan keagamaan rukun, sengkuyung, 

tidak membedakan. Kami yang beragama Islam sering 

mendatangi undagan, acara yang di adakan umat Buda atau 

Kristen yang ada di Tunahan ini. Agar kehidupan ini 

rukun, tenang kita harus menghargai mereka, karna kita 

hidup berdampingan dengan agama lain 

Peneliti 
: Bagaimana Praktik Toleransi Agama Islam terhadap 

Agama lain di Desa Tunahan ? 

Bpk. Ali Sulkan : Saya merasakan Umat Islam di desa Tunahan Ini sangat 

toleran, satu sama lain saling membantu dalam gotong 

royong lingkungan,  membangun tempat ibadah, 

berkunjung kerumah yang di timpa musibah, bahkan 

dengan yang berlainan keyakinan. Hal ini dikarenakan 

para tokoh agama sering duduk bareng dalam satu tempat, 

semisal acara-acara keagamaaan satu dengan lain saling 



mengundang dan menghadiri acara seperti selametan, 

tasyakkuran yang berlangsung di kampung ini mas. 

Peneliti 
: Bagaimanakah peran anda dalam melaksanakan 

pembinaan toleransi antar umat beragama? 

Bpk. Ahmadi : Eemmm waktu lebaran Idul Fitri contohnya kami juga 

bermain ke mereka non muslim begitu juga sebaliknya ada 

juga yang non muslim silatur rahim mengucapkan saling 

minta maaf dan berbagi makanan, hal yang seperti ini 

sangat luar biasa disini. 

Peneliti 
 Bagaiman Praktik Toleransi Agama Budha terhadapap 

Agama lain di Desa Tunahan ? 

Bpk. Sadewa  Warga Tunahan sini dalam kehidupan sehari-hari sangat 

guyup-rukun, tepo seliro, dalam kegaiatan apapun yang di 

adakan oleh masyarakat selalu berusaha untuk ikut andil, 

saya yang di tuakan umat Budha di kampung sini selalu 

wanti-wanti pada umat Budha dalam setiap pertemuan, 

agar tetap silaturrohim, saling membantu, jangan 

membeda-bedakan dengan umat yang lain, karna kita 

hidup di masyarakat yang berbeda-beda keyakinan 

Peneliti 
 Bentuk Toleransi yang di terapkan Agama Kristen di Desa 

Tunahan ? 

Bpk. Yohanes  Kita semua umat berbeda agama harus Kerjasama dalam 

kegiatan keagamaan, Masyarakat di sini memang bisa 

hidup rukun dan saling menghargai atas dasar tidak saling 

menggangu dalam masalah ibadah. Seperti di desa 

Tunahan ini dua tempat ibadah yang letaknya berdekatan, 

tetapi sesama umat berbeda agama saling menyadari dan 

memahami. Dan dalam kegiatan bhakti social, gotong 

royong dan menghadiri undnagn kami umat Kristen tidak 

membeda-bedakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Faktor pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai toleransi umat 

beragama Islam, Budha dan Kristen di Desa Tunahan Keling Jepara. 

 

Peneliti 
:  Bagaimana peran tokoh agama  dalam penanaman nilai 

toleransi di Desa Tunahan? 

Bpk. Ali Ihsan 

: Bapak Ali Sulkan entengan, beliau selalu siap membatu 

sesame dalam keadaan apapun dan tanpa melihat status 

orang tersebut. Sering menghadiri acara-acara walimah 

yang mengadakan orang non muslim, beliau tidak 

membedakan status seseorang 

Peneliti 
: Bagaimana peran masyarakat dalam penanaman bilai 

toleransi ? 

Bpk. Saukoco : Dengan sering mengikuti kegiatan keagamaan, semakin 

menambah wawasan, terutama kita hidup bermasyarakat 

dan berbeda agama, maka harus paham betul bagaimana 

kita pada saudara, bagaimana kita terhadap tetangga, kalaw 

pemahaman kita dangkal yang ada akan saling mencela, 

mengejek dengan yang lainnya. 

Peneliti 
: Bagaimanakah peran desa dalam menciptakan toleransi 

antar umat beragama antar penduduk yang berbeda agama 

Bpk. Sukoco : Kalau pendapat saya saling membantu itu disini bukan dari 

sisi peribadatannya tidak melainkan kita saling membantu 

dalam kehidupan sosialnya semisal di Masjid disana 

kekurangan orang untuk bekerja jadi disana melibatkan RT 

untuk bisa mengsukseskan atau melancarkan kegiatan 

tersebut sehingga kebersamaan menjadi sasaran kita untuk 

hidup rukun sesama masyarakat dan saya selaku 

pemerintah desa juga pernah memberikan arahan kepada 

warga masyarakat bahwa hidup rukun itu indah dan 

perbedaan itu indah mari kita bersama-sama untuk saling 

membangun desa ini yang lebih baik, Jadi dari kehendak 

itu yang akan membangun desa yang toleran. 

Peneliti 
: Bagaimana pemahaman warga desa Tunahan dalam 

memahami toleransi ? 

Bpk. Jayus : Pemahaman kehidupan didesa ini tentang arti sebuah 

kerukunan sangat penting, sebab didesa ini terdapat 

berbagai macam perbedaan, jika tidak disikapi dengan baik 

akan menghambat terjadinya terciptanya toleransi yang 

mengakibatkan terjadinya sebuah komflik dalam 

masyarakat. 



Peneliti 
: Bagaimana sikap bapak selaku tokoh agama dalam 

menanamkan sikap toleransi ? 

Bpk.Ali Sulkan : Saya sering wanti-wanti pada jama’ah saya setiap 

pertemuan majlis Ta’lim, kita hidup di lingkungan yang 

neraneka ragam budaya, keyakinan, maka harus hati-hati 

dalam berucap, bersikap. Islam mengajarkan untuk saling 

mengenal, menghargai, kasih sayang antar sesama tidak 

hanya pada umat islam saja. 

Peneliti 
 Apa ada perselisihan dalam penanaman sikap toleransi di 

Desa Tunahan ? 

Bpk. Ahmadi  Bisa saja  sebuah kerukunan antar agama telah di bangun, 

dengan susah payah selama bertahun-tahuan. Namun tiba-

tiba muncul kekacaun politik yang merusak kerukunan di 

desa Tunahan ini, seperti halnya waktu pemilihan Kades, 

Pilbub, Pilgug yang awalnya rukun kadnag berubah 

menjadi lawan. 

Peneliti 
 Bagaimana pemahaman bapak dalam nilai toleransi di desa 

Tunahan ? 

Bpk. Ali Sulkan  Kadang orang islam sendiri, ya termasuk saya ini mas, 

karna ada dasar lakum dinukum waliyadin, sehingga 

kadang menganggap umaat agama lain itu tidak perlu di 

hormati, tidak perlu di bantu karna merasa yang paling 

baik, merasa paling benar 

 

 

  



 


