
1 
 

PERANAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM  MEMBINA 

KERUKUNAN UMAT  BERAGAMA  DI  DESA KARANGANYAR,  

KECAMATAN  TAMAN SARI, KABUPATEN   BOYOLALI TAHUN 2018 

 

SKRIPSI 

Disusun  untuk  Melengkapi  Sebagai  Persyaratan  Guna  Memperoleh  

Gelar  Sarjana  Strata  Satu  Kependidikan Program  Studi  Pendidikan  

Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Jurusan  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan 

Sosial 

 

 

 

Dibuat  oleh: 

Rika Setyani 

NIM.1512205778 

 

 

 

 

FAKULTAS  KEGURUAN  DAN  ILMU  PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS  WIDYA  DHARMA   

KLATEN 

2019 

 

 



2 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 Telah Diterima dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi 

 untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Skripsi  

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Widya Dharma Klaten 

 

JUDUL  : PERANAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM MEMBINA 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DESA 

KARANGANYAR, KECAMATAN TAMANSARI, 

KABUPATEN BOYOLALI 2018 

OLEH   :  RIKA SETYANI 

NIM     : 1512205778 

 

 

Drs. M. Pujo Darmo, M.H                                        

Pembimbing I 

 

 

 

Drs. H. Sri Wiyata, M.Si 

Pembimbing II 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 



3 
 

PENGESAHAN  

 

Diterima dan Disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Widya Dharma Klaten 

Hari       : Kamis 

Tanggal :11 Juli 2019 

Waktu   :11:00 WIB - Selesai 

Tempat  : Universitas Widya Dharma Klaten 

Dewan Penguji Skripsi 

Ketua,                                                                  Sekretaris, 

 

Dr. H. R. Warsito. M.Pd                                  Sudiyo Widodo, S Pd. M.H                                                                

NIK. 690 890 113                             NIK.690113332 

 

Penguji I,                                                            Penguji II, 

 

Drs. M. Pujo Darmo, M.H                            Drs. H. Sri Wiyata, M.Si 

NIK. 690 887 107                                           NIK. 690 886 105 

Disahkan oleh  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Dr. H. R. Warsito. M.Pd                                                                 

NIK. 690 890 113 

 

iii 

 

 



4 
 

PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:   

Nama    : RIKA SETYANI  

NIM    : 15120205778 

Jurusan/Program Studi  : PIPS/PKN 

Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

“Peranan Pemuka Masyarakat Dalam  Membina Kerukunan Umat  Beragama  Di  

Desa Karanganyar,  Kecamatan  Taman Sari, Kabupaten   Boyolali Tahun 2018” 

adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sejauh pengetahuan penulis 

dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat atau kutipan yang pernah ditulis atau diterbitkan 

orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam 

daftar pustaka. 

 Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia 

menerima sanksi berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari 

skripsi ini. 

  

       Klaten,        Juli  2019     

       Yang membuat pernyataan 

       

 

 (RIKA SETYANI) 

 

 

 

iv 



5 
 

MOTTO 

 

“Jangan pernah berkata tidak, sebelum kamu mencobanya”. 

 

“Tidak penting apa pun agama atau sukumu , 

kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, 

orang tidak pernah tanya apa agamamu” 

(Abdur Rahman Wahid / Gus Dur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 



6 
 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Bapak (Biyono) dan Ibu (Sunarmi) tercinta, yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, do’a, dan dukungan yang tak pernah 

berkesudahan untuk kami anak-anaknya. 

2. Untuk adikku tersayang (Devina Shella Wulandari) yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi. 

3. Teman-teman “Panitia Sembilan” (Priyani Rahmawati, Yuni 

Pamungkas, Marfu’ah, Fika Muliawati. P, Dodi Aji Nugroho, 

Nur Adi Humambara, Ahmad Rasyid Ridho, Agustinus 

Meyorga) yang sudah memberikan dukungan dan motivasi. 

4. Pihak-pihak yang sudah membantu terselesaikannya skripsi ini. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



7 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

sudah memberikan petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang 

berjudul “Peranan Pemuka Masyarakat dalam Membina Kerukunan Umat 

Beragama di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten 

Boyolali Tahun 2018” ini dapat penulis selesaikan   

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan, Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

Selama mengerjakan skripsi ini banyak menerima bantuan berupa 

petunjuk, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya 

ucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Drs.H. Purwo Haryono, M. Hum. selaku Wakil Rektor I Universitas 

Widya Dharma Klaten yang telah membantu dalam proses perizinan guna 

melakukan penelitian. 

2. Bapak Dr. H. R. Warsito. M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten yang memberikan motivasi 

dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Sudiyo Widodo. S.Pd, M.H. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Pancasila Universitas Widya Dharma Klaten. 

vii 

 

 



8 
 

4. Bapak Drs. M. Pujo Darmo, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang 

memberikan petunjuk dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat  selesai. 

5. Bapak Drs. H. Sri Wiyata. M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang 

memberikan petunjuk dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat selesai. 

6. Bapak Purwaka. selaku Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Taman Sari, 

Kabupaten Boyolali yang telah memberikan izin penelitian. 

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sampai 

selesai. 

Semoga Tuhan membalas amal baik semua pihak yang dengan ikhlas 

memberi bantuan dan bimbingan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran maupun kritik akan diterima 

dengan tangan terbuka. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan dapat 

dijadikan  reverensi atau studi banding bagi mahasiswa dan masyarakat luas 

tentunya. 

Klaten, Juli 2019 

Penulis       

                                                                                                  

(Rika Setyani)    

 

 

viii 

 

 



9 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................     i  ...............................................................  

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................     ii 

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................    iii 

SURAT PENRYATAAN ................................................................................  iv 

HALAMAN MOTTO ......................................................................................     v 

HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................................................    vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................................   vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................   xi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................    xii 

ABSTRAK .......................................................................................................     xiii 

BAB I  PENDAHULUAN ......................................................................     1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................      1 

B. Alasan Pemilihan Judul ........................................................  15 

C. Penegasan Judul ....................................................................  16 

D. Pembatasan Masalah .............................................................  19 

E. Perumusan Masalah ..............................................................  20  

F. Tujuan Penelitian ..................................................................  20 

G. Manfaat Penelitian ................................................................  20 

H. Sistematika Skripsi ...............................................................  21 

 

ix 

 

 



10 
 

BAB II  LANDASAN TEORI ..................................................................  22 

A. Pengertian Pemuka Masyarakat ............................................  22 

B. Pengertian Kerukunan Umat Beragama ...............................  33 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN .................................................  40 

A. Metode Penelitian .................................................................  40 

B. Variabel Penelitian ................................................................  40 

C. Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian ...........................  43 

D. Metode Pengumpulan Data ...................................................  48 

E. Teknik Analisis  Data ...........................................................  69 

BAB IV  DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .......................................  71 

A. Persiapan Penelitian ..............................................................  71 

B. Penyajian Data ......................................................................  72 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................  78 

A. Kesimpulan ...........................................................................  78 

B. Saran .....................................................................................  78 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  80 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 



11 
 

DAFTAR TABEL 

 

No. Tabel                                    Halaman 

Tabel I         Tabel  Interprestasi Nilai r* .........................................................   56  

Tabel II       Tabel Skor Uji Coba Angket ........................................................   57  

Tabel III      Tabel Kerja Uji Validitas Angket No.1 .......................................   58  

Tabel IV      Tabel Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Semua Item Angket .......   60  

Tabel V       Tabel Reliabilitas Anget ...............................................................   64 

Tabel VI      Tabel Kerja Uji Reliabilitas .........................................................   65  

Tabel VII    Tabel Nama Sampel Peneliti ........................................................   73  

Tabel VIII   Tabel Hasil Perhitungan Angket ..................................................   76  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 

 

 



12 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Angket Penelitian 

Lampiran 2.  Surat Penunjukan Pembimbing 

Lampiran 3.  Berita acara Bimbingan Skripsi 

Lampiran 4.  Surat Izin Penelitian dari  UNWIDHA Klaten 

Lampiran 5.  Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala  

Desa Karanganyar 

Lampiran 6.  Peta Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten 

Boyolali 

Lampiran 7.  Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

 

 



13 
 

ABSTRAK 
 

Rika Setyani. NIM. 1512205778. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul skripsi : 
Peranan Pemuka Masyarakat dalam Membina Kerukunan Umat Beragama 
di Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali Tahun 
2018. 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Dasar atau ideologi 
Pancasila, yang terdiri dari sila ke 1 sampai sila 5 dan masing-masing bunyi sila 
tersebut merupakan cita-cita dan landasan dalam membangun Indonesia. Apalagi 
Indonesia merupakan Negara yang pluralisme (beraneka ragam budaya dan suku 
bangsa,dll). Sangat mungkin terjadi perbedaan dalam berpendapat dan mudah 
terjadi konflik antar kelompok baik dari segi agama, suku bangsa dll. Maka 
diperlukan tokoh atau sosok-sosok yang pantas untuk dijadikan panutan dalam 
mewujudkan kerukunan sesuai dengan bunyi sila ke 3 “Persatuan Indonesia”. 

Yang dimaksud peranan para pemuka masyarakat adalah bagaimana para 
tokoh masyarakat ini berperan aktif dalam dalam membina kerukunan dan 
mewujudkan kerukunan itu sendiri Selain peran dari para pemuka masyarakat 
dalam membina kerukunan. Kita sebagai bangsa Indoneisa juga ikut andil dalam 
mewujudkan hal tersebut. Hal tersebut dapat terwujud melalui  kesadaran dari diri  
kita untuk saling memberikan  rasa toleransi dan saling menghormati antar suku 
bangsa, agama dan ras. Kerukunan merupakan harapan semua orang dimana 
perbedaan tersebut dapat disatukan melalui rasa saling memiliki antara satu sama 
lain.  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi apa yang dilakukan 
oleh pemuka masyarakat dalam membina kerukunan umat beragama, serta upaya-
upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemuka masyarakat dalam membina 
kerukunan umat beragama di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, 
Kabupaten Boyolali tahun 2018 ?  Tujuan dari adanya penelitian ini adalah 
bagaimana cara mengkomunikasikan dan mengajak seluruh warga masyarakat 
untuk mewujudkan kerukunan agar tidak mudah terprovokasi apabila terjadi 
kesalah pahaman diantara warga masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan 
Taman Sari, Kabupaten Boyolali. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Variable dari penelitian ini adalah Peranan Pemuka 
Masyarakat dalam Membina Kerukunan Umat Beragama. Jumlah seluruh 
populasi dalam penelitian ini 60 orang. Dengan mengingat kemampuan, tenaga, 
waktu dan biaya dari penulis, maka dalam penelitian ini diambil  50%  dari jumlah 
60 pemuka masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten 
Boyolali, sehingga sampel yang akan diteliti adalah 30 orang. Untuk teknik 
pengumpulan data mengunakan angket, wawancar, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan persentase.  

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa para pemuka masyarakat 
berperan cukup baik dalam membina kerukuna umat beragama di desa 
Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil kuisioner mengunakan data kuantitatif yang diperoleh hasil sebesar 
70,6% (cukup baik). Mereka mampu menbina kerukunan umat beragama di Desa 
Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali Tahun 2018. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. 

Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural 

maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini,  jumlah pulau 

yang ada di wilayah NKRI lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi 

penduduknya berjumlah lebih dari 267 juta jiwa, lebih dari 300 suku yang 

menggunakan lebih dari 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga 

menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti islam, katholik, 

kristen, hindhu, budha, dan konghucu serta berbagai macam aliran 

kepercayaan.(M.Ainul Yaqin M.Ed.hlm 3-4:2005) 

Berbicara  tentang Indonesia tidak dapat terlepas dari status Pancasila 

sebagai dasar negara dan dasar falsafah bangsa. Sebagai dasar negara, 

Pancasila harus diposisikan sebagai sumber utama bagi para pemimpin  

pemerintahan dalam mengelola negara. Penyebutan Indonesia sebagai negara 

hukum dan demokratis merupakan implikasi dari Pancasila. Adapun sebagai 

dasar falsafah bangsa, Pancasila sejatinya harus mampu menjadi roh dan jiwa 

bagi setiap perilaku pribadi-pribadi  bangsa.(http://pancasila.filsafat.ugm.ac.id  

(diunduh 21-03-2019). 

Pancasila merupakan Dasar Negara kita, Indonesia. Dan seharusnya 

kita sebagai warga negara Indonesia perlu mempelajari lebih dalam tentang 
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Dasar Negara kita. Pancasila mempunyai lambang Garuda yang di dalamnya 

terdapat lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan 

kapas yang mencerminkan setiap arti dari 5 sila Pancasila. Secara Etimologi 

kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (Kasta Brahmana) 

yaitu penggalan kata Panca yang berarti “Lima” dan Sila yang berarti 

“Dasar”. Berarti secara harfiah  kata Pancasila bisa diartikan sebagai Lima 

Dasar. Berikut beberapa pengertian dari Pancasila menurut beberapa ahli: 

Pancasila adalah isi jiwa Bangsa Indonesia yang turun- temurun 

sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan  barat. Dengan 

demikian Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi 

yakni falsafah Bangsa Indonesia.(menurut Ir.Soekarno). 

 

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia, dapat 

disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara 

yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia sebagai 

dasar pemer satu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan Bangsa 

dan Negara Indonesia.(menurut Notonegoro).  

 

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bagi bangsa Indonesia, 

serta menjadi sumber dari segala hukum, peraturan  perundang-undangan di 

Indonesia yang tetap mengedepankan keadilan, kebebasan dalam beragama, 

dan merupakan dasar untuk mempersatukan perbedaan. Bangsa Indonesia 

dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”.https://www.yuksinau.id (diunduh 21 

Maret 2019)  

Perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi bukan untuk saling 

memusuhi. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang 
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merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Semuanya menyatu 

dalam satu bangsa, satu bahasa,dan satu tanah air yang bernama Indonesia. 

Dan  terdiri dari beragam suku, ras, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan 

yang ditandai dengan berbagai  keberanekaragaman  itu mempunyai 

kecenderungan kuat terhadap identitas, terhadap masing-masing dan 

berpotensi konflik.  

Namun, keberagaman ini tidak seharusnya menimbulkan 

permasalahan atau konflik di dalam masyarakat atau negara. Sebaliknya, 

keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan 

antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Sama seperti 

semboyan nasional kita yaitu, “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna 

“Berbeda-beda tetapi tetap satu”. 

Meskipun rasanya akan lebih mudah bersatu dengan budaya dan 

tradisi yang sama, akan tetapi sebenarnya bagi kita untuk dapat tetap menjaga 

persatuan dengan keberagaman ini. Dengan cara  kita mau belajar 

menghargai dan menghormati sesama, serta tradisi mereka masing-masing, 

seharusnya tidak ada permasalahan yang akan timbul disebabkan oleh 

keberagaman ini. Beberapa cara kita agar dapat saling menghargai 

keberagaman suku bangsa dan budaya adalah dengan ikut memelihara, 

melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya yang ada didalam 

masyarakat, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala 

bentuk tradisi lain yang  tidak sama dengan tradisi kita sendiri.  
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Jika kita mau belajar menghargai satu dengan yang lainnya dengan 

menerapkan hal-hal sederhana tersebut dalam kehidupan sehari-hari, hal 

tersebut  akan menjadi sebuah kekayaan yang tidak semua negara lain miliki. 

Ketika kita menghomati orang lain, maka tanpa kita sadari kita akan di 

hormati orang lain juga. 

Apalagi kehidupan bermasyarakat di pedesaan yang memiliki 

berbagai macam perbedaan dari mata pencaharian, tatanan soaial, perilaku, 

dll. Untuk masyarakat perdesan selalu memiliki ciri khas dalam hidup 

bermasyarakat, yang biasa tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada 

situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan 

pada kehidupan masyarakat desa khususnya di Jawa. Masyarakat pedesaan 

lebih cenderung memiliki ikatan perasaan batin yang kuat yaitu perasaan 

untuk saling menghormati, saling membantu, dan mempunyai hak serta 

tanggung jawab yang sama terhadap  keselamatan bersama didalam 

masyarakat. Karena masyarakat pedesaan  mempunyai hubungan yang lebih 

erat. 

Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. 

Masyarakat pedesan itu hidupnya lebih homogen, seperti dalam mata 

pencaharian, agama, adat istiadat, budaya, dan norma-norma yang berlaku 

bagi  masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat aturan-aturan  atau  yang  

sering di sebut dengan norma-norma. Untuk membatasi perilaku masyarakat 

diperlukan norma yang bertujuan untuk membatasi perilaku-perilaku  yang 
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menyimpang di lingkungan masyarakat. Pengertian norma menurut beberapa 

ahli sebagai berikut: 

Norma ialah suatu gambaran yang mengenai apa yang diinginkan baik 

dan pantas sehingga menjadi sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai  

seharusnya.(Robert Mz.Lawang). 

Norma ialah suatu aturan atau patokkan (baik tertulis atau tidak 

tertulis) yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bertindak atau juga 

sebagai tolak ukur benar atau salahnya suatu perbuatan.(Ariefa 

Efianingrum).www.gurupendidikan.co.id. (diunduh 23 Maret 2019). 

 

Dari pendapat  beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa norma adalah 

semacam aturan-aturan baik yang tertulis atau yang tidak tertulis, dan 

bertujuan untuk membatasi perilaku masyarakat dan apabila atura-aturan 

tersebut dilanggar oleh masyarakat maka akan diberikan sanksi yang berlaku 

di masyarakat. 

Norma-norma yang  berlaku di masyarakat tentunya akan diikuti oleh 

semua masyarakat tanpa terkecuali karena masyarakat di desa itu 

mengedepankan sopan santun antar masyarakat, karena mereka masih 

menjunjung  nilai-nilai kerukunan. Dengan adanya norma-norma yang 

berlaku, setiap manusia dapat memperjungkan kepentingan dan kebutuhannya 

dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan-aturan dan tidak merugikan 

kepentingan orang lain, sehingga kehidupan yang tertib, aman, dan tentram 

dapat terwujud. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 4 macam norma. 

Norma tersebut ialah norma agama, norma kasusilaan, norma kesopanan, dan 

norma hukum.www.agusyuwono.com>kewarganegaraan.(diunduh 23-Maret-

2019). 
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Untuk memahami tentang masalah norma yang berlaku di lingkungan  

masyarakat berikut ini penjelasannya tentang macam-macam norma dan 

pengertiannya: 

1) Norma Agama 

Norma agama merupakan norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha  

Esa yang disampaikan oleh utusannya (Rosul) dalam bentuk kitab suci. 

Hukuman bagi orang-orang yang melanggar norma agama berupa dosa, 

dan yang berhak menghukum adalah Tuhan Yang Maha Esa. Melalui 

norma agama ini diharapkan untuk kita saling menghormati antar warga 

masyarakat yang beragama lain, seperti yang tersirat dalam Al-Quran 

surat Al-Kafirun yang memiliki Arti: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah 

Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa 

yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah 

Tuhan yang aku sembah. Untumu agamamu, dan untukku agamaku.” 

2) Norma Kasusilaan 

Norma kasusilaan merupakan norma yang berasal dari hati nurani 

manusia itu sendiri. Dengan hati nurani manusia dapat membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk. Sebenarnya norma kasusilan dan 

norma agama itu memiliki keterkaitan. Karena norma kasusilaan berasal 

dari penilaian hati seseorang dimana hati seseorang itu sendiri bisa saja 

kotor (penyakit hati, seperti sombong, iri, dengki, dll) maka dapat  

membuat seseorang  akan sulit membedakan antara yang baik dan yang 
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buruk. Bagi orang-orang yang  melanggar norma kasusilaan tersebut 

biasannya akan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. 

3) Norma Kesopanan 

Norma kesopanan merupakan norma yang berasal dari penilaian wajar 

terhadap perilaku (tingkah laku) oleh masyarakat. Norma kesopanan  ini  

tidak harus sama di setiap daerah atau wilayah, karena disetiap daerah 

atau wilayah memiliki taraf kesopanan yang berbeda-beda. Bagi orang-

orang yang melanggar norma kesopanan  tersebut  biasannya akan 

mendapatkan kritikan dari masyakat yang lainnya, atau akan dicela dan 

dianggap tidak punya sopan dan santun. 

4) Norma Hukum 

Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh lembaga resmi 

pemerintahan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Norma ini bersifat memaksa (sangat mengikat) bagi setiap warga negara. 

Bagi orang-orang yang melanggar biasanya akan dikenai hukuman baik 

berupa denda atau hukuman penjara. Termasuk undang-undang yang 

mengatur tentang agama yang tercantum dalam UUD 1945 pada Bab XI, 

Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa norma merupakan 

serangkaiaan aturan-aturan yang tertulis dan harus di taati oleh semua warga 
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Negara agar dapat tercapai kehidupan yang rukun, damai, dan tentram dalam 

bernegara.  

Selain pengertian tentang norma, dan macam-macam norma ada hal 

yang ingin dicapai dari pemahaman tentang norma dilingkungan masyarakat 

yaitu berupa fungsi dan manfaat norma itu sendiri. Berikut fungsi dan 

manfaat  dari norma: 

a) Menciptakan kehidupan yang aman dan tentram dilingkungan 

masyarakat. 

b) Menciptakan keadilan bagi masyarakat.  

c) Menciptakan kehidupan yang  teratur, tertib, dan damai. 

d) Membantu tercapainya cita-cita bersama untuk hidup rukun. 

e) Dapat menjadi dasar untuk memberikan penghargaan bagi yang berjasa 

dan sanksi bagi yang melanggar. 

f) Menciptakan kehidupan yang selaras. 

g) Melindungi hak setiap anggota masyarakat. 

h) Menjadikan manusia yang manusiwi (saling menghormati). 

i) Menciptakan kerukunan di dalam masyarakat. 

Selain fungsi, dan manfaat norma juga memiliki tujuan demi 

berlangsungnya kehidupan dimasyarakat agar tetap selaras atau rukun. 

Tujuan dari norma yaitu sebagai arahan, pedoman, panutan bagi manusia 

(masyarakat) dalam hubunganya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 

sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan sebagai warga negara yang baik. 

www.agusyuwono.com>kewarganegaraan.(diunduh 23-Maret-2019). 
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Selain norma yang berlaku di dalam masyarakat  ada pula budaya atau 

kebudayaan yang sudah melekat pada diri masyakat. Kata kebudayaan berasal 

dari bahasa Sansekerta “buddhayah” yaitu bentuk  jamak dari “buddhi” yang 

berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat artikan: “hal-hal 

yang bersangkutan dengan akal”. Berikut pengertian budaya atau kebudayaan 

menurut beberapa ahli: 

Kebudayaan atau cultur adalah totalitet dari pada milik dan hasil 

usaha (prestasi) manusia yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan jiwa tadi 

dan antara jiwa manusia yang satu dengan yang lain.(Sunaryo Kolopaking). 

 

Kebudayaan ialah suatu kesatuan yang terjalin, meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, dan tiap kesanggupan yang 

diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.(E.B Taylor: dalam buku 

Ronggo Warsito.hal:29-30:2009). 

 

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa budaya atau 

kebudayaan adalah suatu perilaku atau kebiasaan yang sudah dilakukan 

secara turun-temurun oleh semua masyarakat di suatu wilayah tertentu, baik 

yang berbentuk kesenian,  tradisi, adat istiadat. Dengan adanya pengaruh dari 

agama, tatanan soaial, norma, kebudayaan, adat istiadat, dan tokoh-tokoh 

masyarakat sangat di harapkan dapat memberikan dampak positif terhadap 

kerukunan umat beragama. 

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama 

umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling 

menghormati, dan menghargai kesetaraan. Termasuk didalamnya ada 

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di 
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dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Interaksi 

menyangkut berbagai aspek kerukunan umat manusia seperti suku bangsa, 

adat istiadat. Salah satu fungsi agama adalah memupuk tali persaudaraan  

antara  umat manusia. 

 Kerukunan sebagai fakta hanya terdapat pada umat pemeluk agama 

yang sama, sebaliknya konflik  banyak terjadi antar golongan pemeluk agama 

yang lain tidak  sedikit menodai  lembaran-lembaran sejarah. Keadaan ini 

tentu saja menjadi penyebab utama adanya saling tuduh dalam kehidupan 

bermasyarakat  yang disebabkan adanya perbedaan  iman, di samping itu  

faktor suku, ras, perbedaan budaya juga turut memainkan peran yang tidak  

kecil  

Setiap  orang selalu mengharapkan untuk  hidup rukun dengan 

siapapun. Baik di lingkungan  keluarga, di lingkungan  masyarakat, dan 

bahkan di lingkungan  pekerjaan, setiap  orang selalu  menginginkan 

kerukunan,  ketenangan, dan perdamaian. Oleh karena itu setiap  orang selalu 

berusaha  bagaimana dapat menciptakan suasana hidup rukun dimana pun. 

Namun  di sadari juga bahwa perdamaian atau kerukunan, ketentraman itu  

bukan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya, tetapi kita sendiri yang 

harus  berusaha untuk membina kerukunan dalam lingkungan hidup kita 

sendiri, baik itu dalam rumah tangga,  antar tetangga, antar suku  bangsa, 

negara maupun di dunia.(AP. Budiono H.D:1983,hal:17). 
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Dalam  kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan hidup 

beragama disebut bahwa dengan sila pertama yang berbunyi 

“KetuhananYang Maha Esa”, bangsa Indonesia menyatakan  kepercayaan 

dan ketaqwaan terhadap TuhanYang Maha Esa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. Dan terdapat  norma-norma  yang berlaku di 

masyarakat dan setiap daerah atau wilayah itu memiliki norma-norma yang 

berbeda-beda, salah satunya norma kesopanan dalam budaya Jawa saat orang 

yang  lebih muda lewat di depan orang  yang lebih tua biasanya bilang 

permisi (istilah jawanya kulon nuwon). 

Budaya dan tradisi merupakan suatu sistem norma yang tumbuh, 

berkembang dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat. Budaya 

dan tradisi yang sudah mendarah daging dan berlaku secara turun-temurun 

yang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan di 

kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari kebudayaan dan tradisi 

adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

secara tertulis atau secara lisan. Jadi budaya dan tradisi ini perlu dijaga dan 

dilestarikan  akan tetapi hal ini bukan hanya kewenangan dari pemuka 

masyarakat, akan tetapi selurus lapisan masyarakat agar kerukunan tetap 

terjaga dengan baik. 

Kabupaten Boyolali merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Pusat administrasi berada di Kecamatan Boyolali, terletak sekitar 

25km dari kota Surakarta, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Sragen, Kabupaten 
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Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surkarta(Solo) di timur 

Kabupaten Klaten, di selatan Daerah Istimewa Yogjakarta, di barat 

Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang.  

Wilayah Kabupaten Boyolali ini memiliki luas 1.015,101 hektar. 

Sesuai dengan pembahasan Ranperda tentang perubahan atas peraturan 

daerah nomor 16 tahun 2016 tentang  pembentukkan dan susunan perangkat 

daerah. Di dukung  dengan keputusan dari pemerintah pusat, yang  awalnya 

Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 Kecamatan. Dengan ada nya pemekaran 

wilayah Kabupaten Boyolali sekarang  terdiri dari 22 kecamatan. Pemekaran 

wilayah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pelayanan publik, dan mempercepat perkembangan, 

pembangunan dan perekonomian. http://www.boyolali.go.id (diunduh 16 Juli 

2019). 

Dengan adanya pemekaran wilayah tersebut, terdapat tiga kecamatan 

tambahan yaitu kecamatan tamansari, gladagsari, dan wonosamodro. Ketiga 

kecamatan tersebut merupakan wilayah yang jaraknya cukup jauh dengan 

kabupaten Boyolali, dan perkembangan perekonomiannya  masih lemah, 

maka dari itu diperlukan pemekaran wilayah yang bertujuan untuk 

mendorong  perekonomian, dan meninhkatkan pelayanan publik. Pada 

awalnya peneliti ingin meneliti di kecamatan musuk (yang sekarang menjadi 

kecamatan tamansari) karena ketidak tahuan peneliti tentang pemekaran 

wilayah tersebut peneliti hanya ingin menjelaskan bahwa Kecamatan Musuk, 

http://www.boyolali.go.id/
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sekarang di bagi menjadi dua wilayah yaitu Kecamatan Musuk dan 

Kecamatan Tamansari.   

Sesuai dengan penetapan peraturan daerah bahwa tempat penelitian 

ini sekarang berada di Kecamatan Tamansari. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan perekonomian, dan meningkatkan pelayanan publik di 

Kabupaten Boyolali, karena wilayah memiliki potensi yang sangat bagus 

untuk mengembangkan mengembangkan potensi pariwisata, UMKM, 

Holtikultural, kebudayaan dan tradisi. 

Budaya dan tradisi di Boyolali masih sangat kental, ditandai dengan 

adanya berbagai macam acara ritual maupun upacara tradisional yang 

diselenggarakan di Kabupaten Boyolali. Salah satunya Upacara Sedekah 

Gunung Merapi yang di laksanakan pada malam 1 Suro di Selo, Boyolali. 

Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi warga yang tinggal 

di sekitar Gunung Merapi. Tradisi  ini sudah dilaksanakan  sejak zaman 

nenek moyang, dan di wariskan secara turun-temurun. 

Selain upacara sedekah Gunung Merapi ada juga upacara sedekah 

bumi yang sudah menjadi rutinitas penduduk Kabupaten Boyolali. Ritual ini 

sebagai simbol penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber 

kehidupan, acara ini dilaksanakan setiap selesai masa panen. Tujuan dari 

berbagai macam acara atau tradisi  tersebut adalah untuk melestarikan budaya 

dan tradisi di Kabupaten Boyolali. 

Budaya atau tradisi  yang  sampai saat ini masih dijaga dengan baik 

oleh  masyarakat di Desa Karangaanyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten 
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Boyolali diantaranya adalah kebudayaan reog yang setiap satu tahun sekali 

diadakan tepatnya di bulan Syawal (setelah  lebaran), tradisi ngarak ogoh-

ogoh dalam perayaan Nyepi yang di adakan yang setiap satu tahun sekali. 

Semua berperan aktif dalam kegiatan pelestarian budaya atau tradisi tersebut , 

dan semua itu memerlukan kerjasama agar kerukunan di dalam masyarakat 

terus tumbuh dan mengakar dengan kuat. 

Tradisi dan kebudayaan yang lain dan  masih di jaga sampai saat ini 

diantaranya adalah tradisi dekahan ( kenduri) yang dilakukan di setiap dukuh 

dan biasanya dilaksanakan hampir disetiap bulan pada hitungan kalender 

jawa baik itu untuk keselamatan dukuh atau desa, lalu adat dan tradisi 

sadranan yaitu tradisi mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia  

yang sudah yang dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan ruwah (kalender 

jawa). 

Dan untuk kelestarian budaya dan tradisi tersebut bukan hanya tugas 

dari pemuka masyarakat saja, akan tetapi dari seluruh lapisan masyarakat 

agar budaya dan tradisi tersebut tetap  terjaga kelestariannya. Dan di 

butuhkan kerjasama dalam melestarikannya, yaitu dengan selalu bekerjasama, 

saling membantu, selalu hidup rukun. Baik itu pemuka masyarakat dan 

seluruh anggota masyarakat untuk menjaga budaya dan tradisi tersebut agar 

tidak punah atau luntur.  

Di Desa Karangaanyar sendiri di bagi menjadi 11 dukuh, 5 RW, 25 

RT, 3 Kepala Dusun (Kadus) yang masing- masing kadus di pimpin oleh 

seorang Bayan yang  membawahi 3-4 dukuh. Mereka semua menjadi tonggak 
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utama dalam menjaga kerukunan. Untuk mewujudkan itu tidak hanya tugas 

dari pemuka masyarakat sendiri, tetapi juga membutuhkan kerjasama dengan 

semua anggota masyarakat untuk mewujudkan kerukunan. 

Salah satu wujud dari kerukunan tersebut adalah ketika ada kegiatan 

gotong royong di Desa Karanganyar semua masyarakat dan warga ikut dalam 

kegiatan tersebut tanpa memandang keyakinan, status, dan kelompok tertentu 

mereka tetap melakukan gotong  royong bersama-sama. Hal ini merupakan 

salah satu cerminan dari kerukunan umat beragama  di desa Karanganyar, 

mereka saling  berkerjasama dalam pembangunan desa dan kesejahteraan 

masyarakat. Peran serta para tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat yang 

terus membina warga masyarakat  Desa Karanganyar agar mereka selalu 

senantiasa hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. 

Dengan adanya uraian tetang wujud dari kerukunan di Desa 

Karanganyar, maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Peranan Pemuka Masyarakat dalam Membina Kerukunan Umat 

Beragama di Desa Karanganyar,  Kecamatan Taman Sari, Kabupaten 

Boyolali Tahun 2018”. 

B. AlasanPemilih Judul 

Dalam penelitian ini perlu adanya alasan yang digunakan sebagai 

dasar penulisan. Kaitannya dengan judul penelitian ini, maka ada dua alasan 

pemilih judul, yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif: 
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a. Alasan Obyektif 

1. Di Era modern ini kerukunan merupakan faktor yang cukup 

berpengaruh dalam  masyarakat, karena di lingkungan masyarakat 

sekarang ini mulai bersikap individual. 

2. Agar kerukunan di masyarakat tidak dihilangkan atau di tinggalkan, 

maka pejabat pemerintah dan pemuka masyarakat harus  berperan 

aktif dalam membina masyarakat untuk tetap hidup rukun. 

b. Alasan Subyektif 

1. Menurut pandangan penulis, masyarakat di Desa Karanganyar, 

Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali mampu hidup rukun dan 

dapat memelihara kerukunan tersebut dan hal tersebut tidak terlepas 

dari peran pemerintah, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa 

Karanganyar itu sendiri. 

2. Tempat tinggal penulis dengan tempat penelitian tidak jauh, sehingga 

dapat mempermudah dalam melaksanakan penelitian terebut. 

C. Penegasan Judul 

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka 

penulis mengajukan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Peranan 

Peranan diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat atau bagian yang  kita 

mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk 

menyelaraskan diri kita dengan keadan.(Woifman,1992:10;dalam 

https://www.materibelajar.id di unduh 19juli 2019). 

https://www.materibelajar.id/
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Peranan merupakan  seperangkat patokkan, yang membatasi apa 

perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu 

posisi. (Suhardono,1994:15; dalam https://www.materibelajar.id di unduh 

19juli 2019). 

Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia, makna dari kata peran 

atau peranan adalah sesuatu yang diperbuat, tugas, atau hal-hal yang besar 

pengaruhnya pada suatu peristiwa. 

(KBBI.Daryanto.S.S,1997:487). 

Dari pernyataan diatas dapat simpulkan bahwa peranan merupakan 

keikut sertaan para tokoh  atau pemuka masyarakat dalam melakukan hal-

hal yang besar dan berpengaruh pada suatu keadaan. 

2. Pemuka Masyarakat 

Pemuka (pe + muka) adalah seseorang atau orang yang menjadi 

pemimpin atau penganjur. http://id.m.wiktionary.org>wiki, (diunduh 17 

juli 2019). 

Masyarakat  (sebagai terjemahan istilah society atau yang sering di 

sebut gesellscaft atau petembayan) adalah sekelompok orang yang 

membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana 

sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada 

dalam kelompok tersebut. https://id.m.wikipedia.org.>wiki. (Diunduh 17 

juli 2019). 

Pemuka masyarakat adalah sosok orang  yang sangat disegani, 

menjadi panutan, selalu didengar dan diminta pendapatnya untuk.banyak 

hal yang berkaitan dengan keputusan tentang sesuatu rencana  kegiatan 

masyarakat, dapat sebagai teladan hidup baik secara peribadi maupun 

secara umum dalam kehidupan di masyarakat.  

https://www.materibelajar.id/
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Sedangkan untuk sosok orang berperan penting dalam menjaga 

kerukunan umat beragma adalah tokoh agama. Mereka juga ikut andil 

dalam menjaga kerukunan, berikut pemahaman tentang tokoh agama. 

Tokoh adalah orang yang mampu dan pantas untuk dijadikan 

panutan bagi masyarakat. 

Agama adalah hamba manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian 

agama terdapat 3 unsur, yaitu mansia, hamba, dan Tuhan. Maka suatu 

paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian 

tersebut dapat disebut agama. https://id.m.wikipedia.org (diunduh 17 juli 

2019).  

Tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan 

atau tulisan, bahwa berupa perbuatan baik secara individual, kelompok, 

atau berbentuk organisasi atau kelembagaan. Responsitory,radeintan.ac.id. 

(diunduh 17 juli 2019).    

3. Membina atau Pembinaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari kata membina 

atau pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina (negara dan 

sebagainya) pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakkan, dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. (KBBI.Daryanto.S.S,997:105). 

4. Kerukunan 

Kerukunan adalah kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan 

suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga 

menghargai, tenggang rasa, dan gotong royong sesuai dengan ajaran 

agama dan kepribadian Pancasila. 

https://id.m.wikipedia.org/
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5. Umat 

Kata umat diartikan sebagai para pengikut suatu agama  atau 

makhluk manusia. Umah atau Umat adalah sebuah kata dalam bahasa 

Arab yang berati “Masyarakat” atau “Bangsa”. Kata tersebut berasal dari 

kata ammayaummu, yang berarti “menuju”, “menumpu”, atau 

“meneladani”. Dari akar kata yang sama, terbentuk pula kata um yang 

berati “ibu”, dan imam yang berati pemimpin. https://id.m.wikipedia.org 

(diunduh 01 Febuari 2019). 

 

6. Beragama 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  makna dari kata 

beragama adalah  menganut (memeluk) agama; beribadat, taat kepada 

agama,  baik hidupnya (menurut agama); sangat memuja-muja. 

(KBBI.Daryanto.S.S,997:21). 

Beragama  adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau 

masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang 

pribadi atau umum. 

D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti lebih terarah, terfokus, 

dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis, 

memfokuskan kepada pembahasan atau masalah-masalah pokok  yang dibatasi 

dalam konteks peranan pemuka  masyarakat dalam membina kerukunan umat 

beragama di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. 

Subjek yang akan diteliti adalah pemuka masyarakat dan para tokoh-tokoh 

masyarakat di Desa tersebut.  

 

 

https://id.m.wikipedia.org/
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E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian ilmiah. Rumusan masalah berguna untuk mengatasi keracuan dalam 

pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, 

masalah pokok  penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

a) Strategi apa yang dilakukan oleh pemuka masyarakat dalam membina 

kerukunan umat beragama di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, 

Kabupaten Boyolali. 

b) Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemuka masyarakat 

dalam membina kerukunan umat beragama di Desa Karanganyar, 

Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. Bagaimana cara 

mengkomunikasikan agar dalam membina kerukunan umat beragama tidak 

terjadi kesalah pahaman  diantara pemuka masyarakat dan seluruh masyarakat 

Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang sangat besar, 

baik sebagai sarana dalam menyusun perencanaan, membuat kebijaksanaan 

maupun untuk mengembangkan sesuatu yang sedang diteliti. Adapun 

manfaatnya ialah sebagai berikut: 
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1. Dapat digunakan sebagai referensi atau studi banding bagi mahasiswa 

dan masyarakat luas tentunya. 

2. Dapat menambah wawasan berpikir secara kritis dalam menyikapi 

lingkungan masyarakat yang memiliki  berbagai perbedaan yang ada.  

3. Diharapkan dapat menunjukkan rasa toleransi dan kerukunan umat 

beragama di Desa Karanganyar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten 

Boyolali. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi  ini agar lebih jelas, maka perlu disusun 

sistematika skripsi  sebagai berikuti : 

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, penegasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari kajian umum tentang 

pengertian dari pemuka masyarakat, pengertian dari kerukunan umat 

beragama, dan bagaimana strategi atau upaya untk  membina kerukunan 

tersebut. 

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari tempat dan waktu 

penelitian, bentuk dan strategi penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA terdiri dari persiapan 

penelitian, penyajian data, dan analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian mengenai Peranan Pemuka Masyarakat 

dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Desa Karanganyar, 

Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah cukup 

baik. Dari hasil analisis data dengan menggunakan teknik defkriptif 

dengan persentase perolehan hasil akhir yaitu dengan jumlah sebesar 

70,6% (Cukup Baik). Para pemuka masyarakat mampu menjaga 

kerukunan dan mampu  membina kerukunan tersebut, akan tetapi untuk 

menjaga kerukunan tersebut tidak hanya tugas dari pemuka masyarakat 

akan tetapi hal ini juga melibatkan masyarakat dengan cara saling 

menghormati keyakinan satu sama lain. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan 

bahwa penting bagi untuk menjaga kerukunan umat beragama 

dengan kita saling menhormati saling menghargai, dan memberikan 

tegang rasa, dengan melakukan hal tersebut kita sudah ikut 

mewujudkan bunyi sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” 

atau makna dari kata “Bhineka Tunggal Ika”. Pada dasarnya Negara 

kita Indonesia ini merupakan Negara yang Pluralisme (bermacam 

agama, suku, bangsa, dan budaya. Jadi sangatlah penting untuk 
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menjaga kerukuna, kesatuan dan persatuan kususnya antar warga 

masyarakat dan para pemuka masyarakat desa Karanganyar, 

Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Dan umunya bagi 

seluruh warga Negara Indonesia.  
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