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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Harmony in Diversity adalah sebuah harapan dalam setiap kehidupan 

keberagamaaan masyarakat yang harus dipandang secara optimis untuk 

merealisasikan hal tersebut.  Namun secara faktual kerukunan hidup antar umat 

beragama di Indonesia khususnya masih  menghadapi banyak hambatan dalam 

pencapaianya. Konflik-konflik yang melibatkan perbedaan keyakinan (antar umat 

beragama) berpotensi tinggi terhadap terjadinya tindak kekerasan, main hakim 

sendiri, justifikasi sebuah kebenaran atau keyakinan kelompok satu dengan 

kelompok lainya menjadi sumber konflik ideologi.1 

Agama dinilai dapat memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para 

pemeluknya, terutama menyangkut dengan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku 

individu dalam masyarakat. Pola pikir individu yang dipengaruhi agama, pada 

dasarnya masuk dalam ranah pengetahuan dan pemahaman keagamaan, dimana 

agama yang berisikan doktrin atau ajaran-ajaran memiliki sifat memaksa terhadap 

pemeluknya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Agama dengan 

doktrin-doktrin yang dimilikinya, secara psikolois memiliki dampak yang luar 

biasa bagi perkembangan individu, terutama menyangkut pola pikir seseorang. 

                                                             
1 Affandi, Nurkholik. 2012. HARMONI DALAM KERAGAMAN (Sebuah Analisis tentang Konstruksi 
Perdamaian Antar Umat Beragama). Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan Vol:  XV, No. 1, 
Hal.71 
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Berbicara mengenai perbedaan agama, perbedaan paham agamapun 

menjadi salah satu konflik yang selalu hangat dikalangan kelompok tertentu. Sunni 

dan Syiah merupakan contoh kelompok Islam yang sangat rawan terjadi konflik 

dalam beberapa aspek. Konflik tersebut didorong oleh perbedaan pemikiran dalam 

keagamaannya. Persoalan mengenai Sunni-Syiah, bukanlah sesuatu hal yang baru, 

dikarnakan persoalan diantara kedua kelompok ini memiliki sejarah yang panjang 

yang dimulai sejak masa kekhalifahan. Kemunculan kedua kelompok keagamaan 

tersebut berawal dari masalah politik terkait dengan siapa yang paling berhak 

menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat atau 

kepala negara. Jelasnya, setelah terjadi peristiwa tahkim, yakni perundingan damai 

antara Ali bin Abi Thalib, yang saat itu menjabat sebagai khalifah ketiga, dengan 

Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengklaim sebagai khalifah. Peristiwa tahkim ini 

menimbulkan perpecahan pada kelompok Ali bin Abi Thalib, sehingga muncul tiga 

golongan umat Islam, yakni:1). kelompok yang keluar dari barisan Ali, dan bahkan 

menentangnya, yang disebut Khawarij; 2). Kelompok yang mendukung penuh 

kepada Ali dan tidak mengakui Muawiyah sebagai Khalifah, yang dikenal Syiah; 

dan 3). Kelompok yang tidak masuk dalam kelompok pendukung maupun 

penentang, yang disebut kelompok Sunni. 

Meskipun awal perbedaan tersebut menyangkut masalah politik kekuasaan, 

tetapi dalam perkembangannya lebih terkait dengan masalah keagamaan. Hal ini 

terlihat pada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam. 

Rukun iman dalam ajaran Sunni meliputi 6 hal, yakni: iman kepada Allah, iman 

kepada malaikat-malaikatNya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-
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Nya, iman kepada yaumil akhir/hari kiamat, iman kepada qadar, baik-buruknya 

dari Allah. Rukun iman dalam ajaran Syiah, meliputi 5 (lima) hal, yakni: At-Tauhid 

(mengesakan Tuhan), An Nubuwwah (Kenabian), Al Imamah (kepemimpinan atau 

ke-amiran), Al Adlu (keadilan), dan Al Ma’ad (percaya kepada hari kiamat). Begitu 

juga, rukun Islam dalam ajaran Sunni meliputi 5 (lima) hal, yakni: membaca dua 

kalimat syahadat melaksanakan shalat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, 

dan melaksanakan haji. Kelima rukun Islam ini hampir sama dengan ajaran Syiah, 

kecuali dua kalimat syahadat. Dalam ajaran Syiah tidak ada ajaran syahadatain, 

sehingga rukun Islam meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dan wilayah.2 

Di Indonesia, kedua kelompok keagamaan tersebut hidup dan berkembang 

di masyarakat. Kelompok Islam Sunni merupakan mayoritas di Indonesia, 

sedangkan kelompok Islam Syiah merupakan minoritas. Kendati minoritas, 

kelompok Syiah di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar. Jalaludin 

Rahmat mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia ialah Islam Sunni, 

tetapi karena Islam yang pertama datang itu Islam yang bersifat mistikal, maka 

pengaruh-pengaruh Syi’ah masuk lewat Islam yang mistikal itu. Selain itu, ada 

beberapa shalawat khas Syi’ah yang sampai sekarang masih dijalankan di 

pesantren-pesantren, bahkan ada wirid-wirid tertentu yang jelas menyebutkan lima 

keturunan Ahlul Bait. Tradisi ziarah kubur, khaul, tahlilan dalam ritus kematian, 

                                                             
2 Raji Abdullah, 2007. Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-ciri Ajarannya, Jakarta: Pustaka 
al Riyadh. Hal. 90 
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pembacaan shalawat diba, dan membuat kubah pada kuburan, semuanya 

merupakan tradisi Syi’ah.3 

Secara historis, kemunculan Syiah di Indonesia bersamaan dengan 

masuknya Islam pertama kali ke Nusantara. Kedatangan Syiah ini merujuk pada 

teori penyebaran Islam di Indonesia bahwa Islam yang datang ke Indonesia adalah 

Islam Sunni. Akan tetapi, kemudian Syi’ah masuk Indonesia melalui aliran-aliran 

tarekat. Hal ini terlihat pada tarekat Qadiriyah-Naqsabandiyyah yang silsilahnya 

bersambung kepada imamimam Syi’ah. Dalam silsilahnya, tujuh atau delapan yang 

awal adalah para imam Syi’ah, seperti tergambar: dari Allah, Malaikat Jibril, 

Rasulullah, Ali, Husain, Ali bin Husain, terus kepada Imam Syi’ah sampai Imam 

Ali Ridha. Perbedaan ajaran antara Syiah dan Sunni adalah suatu yang wajar, 

sebagaimana perbedaan adanya madzhab Syafii dan tiga madzhab lainnya. Syiah 

dan memiliki banyak persamaan ajaran. Karena itu, Abdurrahman Wahid 

menyatakan bahwa NU secara kultural adalah Syi’ah dan yang membedakannya 

adalah masalah imamah.4 

Perpecahan Sunni-Syiah terjadi di berbagai daerah di Indonesia.5 Beberapa 

kasus yang terjadi di Indonesia, antara lain: Kasus pembakaran Pondok Pesantren 

Al-Hadi di Desa Brokoh, Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (2000); 

aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, Madura (2006); 

                                                             
3 Rahmad, Jalaluddin, 2012. dalam http://www.Cerita Jalaluddin tentang masuknya Syiah di 
Indonesia, diakses tanggal 20 Februari 2017. 
4 Tim Ahlul Bait Indonesia, 2014. Syiah Menurut Syiah, Jakarta: Dewan Pengurus Ahlul Bait 
Indonesia, Hal. 333 
5 Tim Peneliti Nusantara, 2014. Studi Komparatif Buku “Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan 
Syiah, Jakarta: Penerbit Titisan, Hal.273 
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demonstrai anarkis atas masyarakat Syiah di Jawa Timur yang dipicu oleh perasaan 

tidak suka terhadap kelompok yang sedang menggelar Doa Kumail (2006); 

Pelarangan kegiatan keagamaan oleh pihak tertentu di Desa Karang Gayam, 

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang Madura (2007); penyerangan dan pem 

bubaran acara peringatan hari kesyahidan cucu nabi, Imam Husein, di Dusun 

Kebun Ruek, Kecamatan Ampenan, Lombok (2008); pembakaran beberapa rumah 

dan musala milik warga Syiah oleh kelompok yang tidak bertangung jawab di 

Omben, Madura (2011).6 

Namun Hal ini berbeda dengan kelompok Islam Syiah di dilingkungan 

Pondok Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah, Kelurahan. Padasuka, Kecamatan. 

Cimenyan, Kabupaten. Di daerah ini, hubungan antara kelompok Islam Sunni dan 

Islam Syiah berjalan secara harmonis, rukun, dan damai, terutama dalam masalah 

kemasyarakatan. Kedua belah pihak saling menyadari dan memahami adanya 

perbedaan, baik dalam ibadah maupun keyakinannya, akan tetapi mereka tidak 

ingin mempermasalahkan skat atau penghalang perbedaan itu. Bahkan, mereka 

memilih untuk menjalin kehidupan sosial kemasyarakatan secara bersama-sama. 

Mungkin terdapat perbedaan yang kontras di dalam masalah praktek peribadatan, 

akan tetapi mereka memilih untuk saling menghormati, dan rukun dalam masalah 

hidup bersama sebagai masyarakat. Ada beberapa potretan jelas mengenai pilihan 

mereka untuk memilih hidup rukun, dengan adanya kegiatan gotong royong 

                                                             
6 Sulaiman, 2017. RELASI SUNNI – SYIAH: Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri 
Kabupaten. PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, 
Hal.19-21 
 



6 
 

 

lingkungan, saat ada kegiatan kebersihan lingkungan bersama. Ketika terjadi 

musibah kematian di kalanga warga setempat, maka pengikut Islam Sunni dan 

Islam Syiah melaksanakan proses penguburan jenazah dan melaksanakan shalat 

jenazah bersama-sama. Lebih dari itu, mereka juga tetap menjaga kebersamaan 

dengan tahlil atau doa bersama bagi jenazah. Salah satu pengikat antara hubungan 

diantara kedua kaum islam ini adalah adanya beberapa kebutuhan yang terpenuhi 

oleh kedua belah pihak, semisal dalam pelaksanaan kegiatan sholat idhul fitri 

masyarakat membutuhkan masjid yang dapat menampung banyak warga, 

sedangkan masjid yang biasa diadakan kegiatan rutinan oleh warga tidak 

berkecupan untuk menampung semua warga, sehinga diadakanlah kegiatan sholat 

idhul fitri secara serempak dimasjid yang berada di Yayasan Pondok Pesantren 

SMP Plus Al-Mukarramah.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Rasional berasal dari kata rasio, 

yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. 

Rasional memiliki arti berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, 

menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal.7 Jadi yang dimaksud dengan 

rasional ialah suatu pemikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah 

pertimbangan akal sehat dan logis. Pilihan rasional ialah suatu pilihan yang 

didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.  

Rasionalitas mucul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan. pilihan yang 

muncul di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan 

                                                             
7 Pusat bahasa kemdiknas”  diakses pada tanggal 8 Mei 2019, 
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 
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menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan 

rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan 

kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi 

tertentu berupa sikap maupun tindakan.8 

Salah satu tokoh yang berbicara mengenai teori pilihan rasional adalah 

James S. Coleman. James S. Coleman adalah seorang sosiolog yang menerima 

gelar Ph.D dari Universitas Columbia tahun 1995. Coleman mengatakan bahwa 

suatu tindakan bisa dianggap dijelaskan jika dan hanya tindakan itu dilakukan 

sebagai tindakan yang rasional. Jadi tindakan-tindakan rasional individu memiliki 

suatu daya tarik yang unik sebagai dasar bagi teori sosial. Teori pilihan rasional 

Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan 

mengarah kepada suatu tujuan itu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. 

Ada dua unsur utama dalam teori coleman yaitu, aktor dan sumber daya. Sumber 

daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.9 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lebih jauh bagaimana upaya dan bentuk keharmonisan Sunni Syiah yang 

terjadi antara masyarakat dengan Pondok Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah. 

Oleh karena itu penulis memilih penelitian, dengan judul “Pilihan Rasional 

Masyarakat Dalam Menjaga Keharmonisan Sunni-Syiah: Penelitian Di Pondok 

                                                             
8Bryan S. Turner, Teori Sosial dari klasik sampai postmoderen, (Yogyakarta: pustaka belajar, 
2012), Hal. 293 
9 Ibid., Hal.294 
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Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah Kelurahan. Padasuka, Kecamatan. 

Cimenyan, Kabupaten. Bandung”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pandangan yang terlintas dalam kebanyakan masyarakat umum tentang 

Syiah ialah sebagai suatu paham yang salah, merupakan suatu kelompok yang 

mengancam, kelompok yang harus dibubarkan. Namun terdapat suatu masyarakat 

yang hidup berdampingan dengan kelompok syiah itu sendiri tidak merasakan hal 

yang demikian. Masyarakat ini adalah masyarakat yang hidup disekitar Pondok 

Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah Kelurahan. Padasuka, Kecamatan. 

Cimenyan, Kabupaten. Bandung. 

 Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sunni-Syiah di Pondok 

Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah dapat dilihat dari partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan bersamaan dengan pihak Pondok 

Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari Uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan beberapa rumusan masalah yang diantaranya: 

1. Bagaimana pilihan rasional masyarakat di Pondok Pesantren SMP Plus Al-

Mukarramah? 

2. Bagaimana upaya menjaga keharmonisan Pondok Pesantren SMP Plus Al-

Mukarramah? 
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3. Bagaimana pilihan rasional masyarakat dalam menjaga keharmonisan 

Sunni Syiah? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penyusunan proposal penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pilihan rasional masyarakat di Pondok 

Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga keharmonisan Pondok 

Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pilihan rasional masyarakat dalam menjaga 

keharmonisan Sunni Syiah. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus bisa menyumbangkan 

pemikiran terhadap teori-teori sosial dan teori ilmu pendidikan terutama 

mengenai disiplin ilmu sosiologi yang mengaji tentang Pilihan Rasional 

Masyarakat yang terjadi pada masyarakat Jln. Pasir Layung, RT. 06/ 

RW.01, Kelurahan. Padasuka, Kecamatan. Cimenyan, Kabupaten. 

Bandung. 

2. Kegunaan Praktis 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat dan pihak Pondok Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah 

Kelurahan. Padasuka, Kecamatan. Cimenyan, Kabupaten. Bandung. Guna 

untuk menambah pemahaman serta bahan renungan mengenai kondisi 

sosial di lingkungan mereka. 

I.6. Kerangka Pemikiran 

Pondok Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah adalah salah satu sekolah 

yang mengajarkan perbandingan lima (5) mazhab imam Fiqh, salah satu 

diantaranya ialah Mazhab Imam Ja’fari atau yang lebih dikenal dengan mazhab 

Syiah. Hal ini lah yang mendorong kelompok masyarakat anti-Syiah memandang 

bahwa Pondok Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah adalah Pondok Pesantren dan 

sekolah milik kelompok Syiah. 

Selain itu, beberapa kegiatan keagamaan yang di percaya berasal dari 

mazhab Syiah pun di lakukan. Seperti keikut-sertaan dalam mengenang hari besar 

Asyura, membaca do’a Tawassul di malam Jum’at, dan beberapa praktek ibadah 

Syiah lainnya. Beberapa pengurus Pondok Pesantren SMP Plus Al-Mukarramah 

pun diindikasikan sebagai pemeluk mazhab Syiah. keharmonisan Sunni-Syiah 

inilah yang kemudian menjadi fokus oleh penulis. dengan menggunakan 

pendekatan pilihan rasionalitas James Cooleman. 

Coleman, menjelaskan mengenai interaksi antara aktor dengan sumber daya 

ke tingkat sistem sosial. Basis minim untuk sistem sosial adalah tindakan dua orang 

aktor, dimana setiap aktor mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian 

bagi pihak lain. Aktor selalu mempunyai tujuan, dan masing-masing bertujuan 
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untuk memaksimalkan wujud dari kepentingannya yang memberikan ciri saling 

tergantung pada tindakan aktor tersebut. Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui 

bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional.10 Tetapi dalam hal 

ini akan sama saja apakah seorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut 

rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara 

yang diamati. Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan 

perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan 

tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Teori pilihan rasional 

berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan 

terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, 

bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung 

lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua 

adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga 

sosial. 

                                                             
10 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi (Bantul: KREASI WACANA, 2012) hal 480 
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Gambar 1.6. Kerangka Pemikiran 
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