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BAB I 

PENDAHULUAN 

Toleransi Antar Umat Beragama Di Sipitang Sabah Malaysia 

(Studi Terhadap hubungan Islam, Kristen Dan Buddha) 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pluralitas merupakan suatu yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri lagi di 

manapun dan oleh siapapun. Pluralitas dapat menyangkut berbagai aspek kehidupan 

umat manusia seperti suku, bahasa, adat istiadat dan juga agama. Lebih-lebih lagi 

dalam dunia global yang batas geografi dan budaya menjadi samar-samar, kehidupan 

manusia menjadi komunitas yang menuntut adanya kesadaran penuh terhadap 

pluralitas, khususnya pluralitas agama. 

 Oleh karena itu pluralitas agama merupakan fenomena realitas sosial yang tidak 

dapat dielakan dalam kehidupan ini. Sehingga adanya pluralitas atau kemajmukan 

sebenarnya merupakan suatu rahmat yang patut untuk disyukuri, akan tetapi sekaligus 

juga merupakan suatu tantangan1 bagi umat beragama itu sendiri, karena dalam 

kemajmukan biasanya sarat dengan kepantingan yang sangat popular disebut conflict 

interest.2 Apalagi banyak pihak mensinyalir bahwa pluralitas/keragaman dan 

kemajmukan rentan menjadi sumber konflik dan perselisihan. Hal itu tentu saja terjadi 

disebabkan Karena ada banyaknya kepentingan yang berbeda-beda, yang masing-

masing tersebut beradu di antara keragaman yang ada, sehingga terjadinya konflik 

                                                           
1.  A.A Yewangoe, 2002, Agama dan kerukunan, Jakarta:PT Gunung Mulia, Hlm.22.  
2.  Mark Jeergenmeyer, 1998, Menentang Negara Sekuler, Kebangkitan Global Nasionalis, terj, 

Nurhadi, Bandung: Mizan, Hlm. 185.  
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dalam masyarakat plural tidak dapat dihindari. Lebih-lebih konflik dalam masyarakat 

yang berada dalam kemajmukan atau pluralitas agama sangat dimungkinkan terjadi. 

 Meskipun demikian motivasi terjadinya konflik antar umat beargama dalam 

masyarakat plural terkadang bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor atas nama agama, 

akan tetapi konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor lain, karena dalam masyarakat 

meskipun berada dalam pluralitas agama diwarnai juga dengan berbagai aspek 

pluralitas atau kemajmukan dalam hal lain seperti ekonomi, politik, sosial budaya atau 

yang lainnya. Oleh itu, rentan terjadinya konflik sangat memungkinkan dalam realitas 

sosial masyarakat secara global di seluruh Negara di dunia.  

 Malaysia dalam struktur masyarakatnya ditandai dengan dua ciri yang bersifat 

unik, yaitu pertama, adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku 

bangsa, agama, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Hal ini ditinjau dari segi 

harizontal. Kedua, ditinjau dari segi vertikal, yaitu bahwa struktur masyarakat Malaysia 

ditandai oleh perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang 

sangat tajam. Perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan tersebutlah 

yang merupakan ciri bahwa masyarakat Malaysia bersifat majmuk (plural societies). 

Dengan demikian konflik antar umat beragama atas dorongan atau motivasi selain 

karena agama juga sangat memungkinkan untuk terjadi di Malaysia.  

 Di Malaysia, kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Malaysia. 

Pertama, Fasal 11 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan 

dan menjalankan agamanya dan (tunduk pada undang-undang yang berlaku menyekat 

penyebaran agama-agama lain untuk umat Islam) untuk menyebarkannya. Kedua, 
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Perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan 

(Perlembangaan tidak menyatakan Islam sebagai agama rasmi tetapi sebaliknya hanya 

sebagai agama persekutuan), tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam damai 

dan harmoni (Perkara 3).3 

 Dengan perbedaan suku dan keyakinan beragama, Malaysia disifati oleh tradisi 

pluralisme dan tidak dapat dipungkiri lagi. Umat agama Buddha, Islam, dan Kristen 

hidup bersama, untuk sebagian besar hidup dengan harmonis sebagai saudara dibawah 

payung naungan kerajaan Malaysia. Malaysia dengan Rukun Negara menetapkan 

bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya itu. 

 Dengan gambaran realitas diatas, dan berangkat dari adanya salah satu 

keunikan dalam realitas yang cukup menarik, bahwa ada satu daerah di Malaysia yaitu 

Sipitang Sabah yang masyarakatnya rukun dan harmonis, yang daerah tersebut berada 

dalam komposisi masyarakat dari sisi agama heterogen, yaitu agama Islam, Kristen dan 

Buddha dalam kehidupan sosialnya tetap berdampingan sejak lama tanpa terjadinya 

konflik sehingga saat ini. 

 Ditambahkan juga bahwa suatu realitas yang tidak dapat disagkal yaitu adanya 

tempat-tempat ibadah seperti Masjid, Vihara dan Gereja yang letaknya saling 

berdekatan. Posisi tersebut tidak juga menjadi suatu hal yang mempengaruhi ataupun 

                                                           
3. Undang-Undang Perlembagaan Malaysia, Fasal 11(Perkara3).  
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menjadi suatu pemicu terjadinya konflik antar umat beragama dalam kehidupan 

masyarakat di daerah Sipitang Sabah.  

 Selain itu, Sipitang Sabah Malaysia terkenal dengan banyaknya rumah makan. 

Terdapat beberapa rumah makan yang pemiliknya non-muslim, akan tetapi karyawan 

yang berkerja di rumah makan tersebut adalah muslim. Peneliti melihat tidak terjadinya 

masalah dalam hal itu dan peneliti melihat ramainya masyarakat muslim yang datang 

dan makan di rumah makan tersebut. 

 Sipitang Sabah Malaysia terlihat sangat rukun dalam halnya apabila 

menyambut perayaan dari masing-masing agama. Ketika masyarakat muslim 

menyambut lebaran mereka turut mengundang masyarakat non-muslim untuk datang 

bersama-sama merayakannya. Sama halnya dengan masyarakat non-muslim yang 

saling mengundang masyarakat muslim untuk hadir dan sama-sama merayakan 

perayaan dari agama mereka. Dalam hal ini tidak pula terjadinya konflik atau isu 

tentang makanan karena biasanya masyarakat non-muslim yang mengundang 

masyarakat muslim untuk datang ke perayaan mereka sentiasa menyediakan makanan-

makanan yang halal. 

 Kondisi demikian dapat terlihat karena masih adanya kehangatan, keakraban 

bertetangga, dan berhubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lain 

dalam masyarakat terlihat begitu kental. 

 Disebabkan itu, peneliti tertarik untuk meneliti toleran tersebut karena Status 

kebebasan beragama di Malaysia adalah masalah kontroversi yang dipersoalkan 

termasuk sama ada Malaysia adalah sebuah negara Islam atau negara sekular tetap tidak 
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dapat diselesaikan. Dalam beberapa kali, ada sejumlah isu-isu dan peristiwa yang telah 

menguji hubungan antara bangsa-bangsa yang berbeda di Malaysia. Dalam 

pembahasan ini, peneliti hanya membahas hubungan antara agama Islam, Kristen dan 

Buddha sahaja. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti perlu merumuskan suatu 

permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan toleransi umat beragama antar Islam, Kristen dan 

Buddha? 

2. Bagaimana interaksi pemeluk agama Islam, Kristen dan Buddha di Sipitang 

Sabah Malaysia?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Secara akademik, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana jurusan Perbandingan Agama, yakni sarjana agama (S.Ag), mengingat peneliti 

berstatus sebagai mahasiswa semester akhir jurusan Perbandingan Agama Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun pada dasarnya peneliti boleh 

mempelajari dan menjelaskan toleransi dan hubungan antar umat beragama yang ada 

di Sipitang, Sabah Malaysia yang terdiri dari Agama Islam, Kristen dan Buddha. Serta 

mempelajari seberapa jauh pengaruh masing-masing dari agama tersebut terhadap 

agama lainnya. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :  
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1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

khususnya dalam bidang toleransi antar umat beragama. 

2. Dapat memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sikap 

toleransi antar umat beragama agar tercipta kerukunan dalam hidup beragama. 

3. Dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan untuk mengkaji masalah 

tersebut lebih lanjut. 

1.6 Telaah Pustaka 

 Pembahasan tentang toleransi antar umat beragama bukanlah merupakan suatu 

hal yang baru, melainkan telah ada beberapa karya berupa buku, artikel maupun riset 

kesarjanaan yang membahas mengenai toleransi antar umat agama dan hubungan antar 

agama.  Hanya saja tempat dan agama yang diteliti yang berbeda, diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dibahas oleh Ali Hasan, Institut Studi Islam Darussalam 

(ISID) Tahun 2005 dengan judul : The Role Of Government in Building 

Muslim-Christian Dialogue in Indonesia. Dalam pembahasan ini, dibahas 

tentang bagaimana manusia dituntut untuk dapat selalu berinteraksi secara 

aktif dengan sesamanya dalam suatu komunitas masyarakat yang terdiri dari 

beraneka ragam suku dan keyakinan keagamaan. Kemudian selain itu, 

dialog antar agama Islam dan Kristen dilakukan dengan tujuan agar tercipta 

kerukunan hidup umat beragama. Dialog lebih banyak ditargetkan untuk 

mencapai ukuran kuantitas dan formalitas, lebih dari itu pemerintah tidak 

dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan 

kerukunan hidup beragama. sehingga masyarakat cenderung bertindak 

main hukum sendiri seperti yang terjadi pada pengrusakkan gereja yang 
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dibangun disekitar mayoritas lingkungan Muslim tanpa seizin pemuka 

agama dan pemerintah setempat. 

2. Karya dalam bentuk buku yang ditulis oleh Adi Suhardi yang berjudul 

“Hidup Bahagia Di Dalam Toleransi”. Secrara umum buku ini membahas 

bagaimana pandangan agama Buddha menaggapi toleransi beragama dan 

bagaimana menyingkapinya. Pada bagian akhir buku ini dimuat bagaimana 

pandangan agama Buddha hidup damai ditengah-tengah perbedaan agama, 

suku, budaya juga sikap pemerintah Indonesia. 

3. Karya yang berjudul “Mengapa Umat Beragama Bertoleransi” yang ditulis 

oleh Ven K. Sri Dhammananda dengan Judul aslinya “Why Relihious 

Tolerance?” yang diterjemahkan oleh Lim eka Setiawan. Buku ini berisi 

tentang toleransi agama secara umum dalam agama-agama, sikap dan 

ajaran Buddha tentang toleransi beragama,pandangan para tokoh agama 

lain tentang toleransi beragama dalam agama Buddha. Toleransi yang 

mengarah kerjasama untuk memecahkan masalah bersama (missal: 

kenakalan remaja dan moralitas), penekanan arti pentingnya pemahaman 

yang mendalam tentang agama,karena pemahaman yang mendalam tentang 

agama mendorong kita memajukan dan menghormati agama kita sendiri 

tanpa harus menjadi orang yang tidak ramah terhadap agama-agama 

lainnya. 

4. Buku yang berjudul “pluralitas Agama; Kerukunan dan Keragaman” yang 

diedit oleh Nur Ahmad, membahas persoalan pluralitas merupakan 

kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri. Akan tetapi, realitas akan agama 
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itu plural justru menjadi titik tolak bagi pemeluk agama untuk membangun 

kerukunan,perdamaian abadi dan tidak saling “membunuh” satu sama lain. 

5. Karya berbentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik, yang berjudul 

“ Kerukunan hidup Beragama Di Lingkungan Masyarakat Vihara Mendut 

Kecamatan Mungkid,Magelang”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai 

hubungan lembaga-lembaga agama (Buddha, Islam dan Kristen) di sekitar 

Vihara Mendut dan analisis kerukunan umat beragama, factor pendukung 

dan penghambat serta makna kerukunan beragama. 

6. Karya Amrullah dalam skripsinya “ Jalan Keselamatan Bagi Kehidupan 

Umat Manusia Menurut Agama Buddha Dan Islam”. Dalam Skripsi ini 

diungkap bahwa salah satu ajaran keselamatan adalah sila sebagai ajaran 

moral bentuk sosial. Ajaran sila (etika) adalah ajaran yang tendisinya 

terhadap bagaimana mengatur manusia di dalam masyarakat, agar berbuat 

sebagaimana ajaran Buddha yang mengatur hubungan dengan agama-

agama lain. 

7. Karya dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Ika Fatimawati Faridah yang 

berjudul “Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan” secara 

umum jurnal ini membahas tentang perlunya toleransi agama dalam 

kehidupan bermasyarakat lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang majmuk 

seperti masyarakat perumahan. Demi menciptakan keharmonisan antar 

warga perumahan masing-masing warga harus menjunjung tinggi nilai-nilai 

toleransi termasuk didalamnya toleransi agama.  
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 Toleransi berasal dari kata “ Tolerare ” yang berasal dari bahasa latin yang 

berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah 

suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana 

seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. 

Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang 

berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya deskriminasi terhadap kelompok-

kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu 

masyarakat.  

 Adapun pembahasan tentang toleransi antar umat beragama, penulis merujuk 

pada  konsep pluralisme agama Mukti Ali yaitu pripsip “Agree In Disagreement” 

(setuju dalam perbedaan ) . A. Mukti Ali merupakan orang yang berperan penting 

dalam mempromosikan, memperkuat, dan melaksanakan dialog antaragama, toleransi, 

dan harmoni. Dalam usaha menciptakan kondisi kerukunan hidup beragama, Mukti Ali 

mengusulkan prinsip „setuju dalam ketidaksetujuan‟ (agree in disagreement) atau 

sepakat dalam perbedaan untuk membangun dan memperkuat dialog, toleransi, dan 

harmoni antara orang-orang dari budaya, tradisi, dan agama yang berbeda. „Setuju 

dalam ketidaksetujuan‟ ini merupakan pendekatan yang memungkinkan masing-

masing komunitas agama bebas untuk percaya dan mempraktekkan agama sendiri. 

Pada saat yang sama, penganut agama tidak mengganggu urusan internal agama-agama 

lain. Setiap umat beragama harus saling menghormati dan dengan demikian mentolerir 
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yang lain sehingga toleransi dan harmoni antara orang-orang dari budaya dan agama 

yang berbeda dapat diperkuat dan dipertahankan.4 

 Menurutnya, metode agree in disagreement merupakan yang terbaik di antara 

yang lain dalam usaha menciptakan kerukunan hidup, khususnya kerukunan dalam 

beragama. Orang yang beragama harus yakin bahwa agama yang ia peluk itulah yang 

terbaik dan paling benar. Sebab, menurutnya apabila orang tersebut tidak percaya 

bahwa agama yang ia peluk adalah terbaik dan paling benar, maka ia telah melakukan 

suatu “kebodohan” untuk memeluk agama tersebut. 

  Setelah mengakui kebenaran dan kebaikan agamannya, perlu pula disadari 

bahwa di antara perbedaan yang terdapat dalam suatu agama dengan agama yang lain, 

di sanalah masalah terdapat banyak titik persamaannya. Berdasarkan landasan tersebut, 

maka saling hormat – menghormati dan harga – menghargai dapat ditumbuh 

kembangkan, sehingga kerukunan dalam kehidupan keagamaan dapat direalisasikan 

dalam dataran empiris, bukan sekedar teori dan retorika semata.5  

 Agree in disagreement ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya bahwa 

agama yang dianutnya adalah yang paling baik dan benar. Persamaan antara agama-

agama itu harus diketengahkan sementara perbedaan harus diakui, dihargai, dan 

dihormati. Konsep ini sama dengan konsep hubungan pluralis dari Bishop. Para 

pendukung konsep ini adalah mereka yang tidak membayangkan akan lahirnya sebuah 

                                                           
4. Faisal Ismail, 2012, Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and Harmony: 

Following Mukti Ali’s Path, Jurnal Al-Jami‟ah Vol. 50 No. 1, Hlm. 173. 
5. H. A. Mukti Ali, 1996, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Bandung: Mizan, Hlm. 62. 
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agama yang lebih universal, tetapi berharap agar agama-agama besar dapat 

mempertahankan jati diri masing-masing walaupun mereka saling berharap bahwa 

hubungan antar mereka akan membuahkan persaudaraan dan saling bermurah hati. 

  Mukti Ali secara sosial tidak mempersoalkan adanya pluralisme dalam 

pengakuan-pengakutan sosial, tetapi ia sangat tegas dalam hal-hal teologis. Ia 

menegaskan bahwa keyakinan terhadap hal-hal teologis tidak bisa dipakai hukum 

kompromistis. Oleh karena itu, dalam satu persoalan (objek) yang sama, masing- 

masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya 

pandangan tentang al-Qur‟an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Maryam. 

Menurutnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Maryam dan 

Yesus. Hal itu merupakan bagian keimanan orang Islam. Orang Islam tidak dapat 

mempercayai (mengimani) ketuhanan Yesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya 

sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang 

al-Qur‟an tetapi juga Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (Kitabullah).6 

  Dari situ tampak Mukti Ali ingin menegaskan bahwa masing-masing agama 

memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki 

keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama 

lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan 

sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep 

tentang Nabi Muhammad. Jadi, menurutnya bahwa secara sosiologis seseorang 

                                                           
6. Mukti Ali, 1970, “Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems” dalam Al-

Jami’ah, No. 4, Hlm. 55. 
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memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah 

persoalan dalam wilayah masing-masing agama.7  

 Pada intinya, Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan „agree in disagreement‟. Ia 

mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup 

beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah 

agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan 

dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang 

paling baik dan paling benar. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, 

selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan. Di dalam perbedaan tidak harus 

ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus 

menimbulkan pertentangan. 

1.8 Langkah-Langkah Penelitian 

1.8.1 Metode penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian yang 

lebih bertumpu ke lapangan, yaitu peneliti akan terjun langsung ke lokasi 

penelitian ( di Sipitang Sabah Malaysia ) untuk mendapatkan data yang sempurna 

serta melakukan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh tertentu. Metode ini 

sesuai digunakan karena dapat menambahkan ilmu pengetahuan penulis apabila 

melihat secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan apa saja data yang 

                                                           
7. A. Mukti Ali, 1992, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam Burhanuddin 

Daja dan Herman Leonard Beck (red.), Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda Jakarta: 

INIS, Hlm.. 227.  
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diperlukan sepanjang melakukan penelitian. Ini juga sangat penting agar penulis 

dapat mengelakan dari mendapat data- data yang kurang tepat dan palsu 

sekiranya penulis tidak terjun ke lapangan secara langsung. 

 Adapun metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.8.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data, yaitu data primer dan 

data skunder. Data-data ini diambil untuk memperoleh data serta informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini.  

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari 

lapangan, tempat penulisan atau yang menjadi sumber pokok dalam 

penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup kasus-kasus 

interaksi sosial yang berkaitan dengan permasalahan toleransi antar umat 

beragama di Sipitang Sabah Malaysia. 

2) Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber 

bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari literatur buku 

kajian pelengkap. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, 

publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan 

resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, skripsi, hasil 

survey, studi histories, dan sebagainya. Sumber data sekunder yang 
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peneliti gunakan diantaranya, jurnal, artikel-artikel dan buku-buku yang 

membahas masalah toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti, maka peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data yang 

satu sama lainya saling melengkapi yaitu: 

1) Observasi 

  Metode ini menjadi awal bagi peneliti untuk mengamati dan meneliti 

fenomena-fenomena, fakta-fakta yang akan peneliti teliti. Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi wilayah 

peneliti yaitu di Sipitang Sabah Malaysia. Pada observasi ini peneliti akan 

mengamati kondisi serta interaksi sosial masyaarakat seperti peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. 

2) Wawancara 

 Kemudian peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara 

yang dilalui dengan proses tanya jawab, yang dilakukan dengan sistematis 

dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Peneliti akan melakukan 

wawancara langsung dengan Bpk Pg. Mohd Yacob bin Pg. Hj. Omar Ali 

Saifuddin yaitu bagi tokoh agama Islam, Bpk Pst. Martin Pour sebagai tokoh 

agama Kristen dan Bpk. Wong Ket Sing sebagai tokoh agama Buddha 

setempat. Serta peneliti akan mewawancarai responden masyarakat 

setempat di Sipitang Sabah Malaysia.  



 

15 
 

 Wawancara ini dilakukan dengan cara saling memahami, saling 

pengertian tanpa adanya tekanan, baik secara mental ataupun fisik, 

membiarkan subyek penelitian berbicara secara jujur dan transparan. 

Sehingga data yang diperoleh cukup akurat dan valid. 

3) Dokumentasi 

Data dikumpulkan dengan dokumentasi adalah pengambilan data-data 

yang diperoleh daripada berbagai dokumentasi seperti skripsi, jurnal, 

doumen-dokumen, artikel, atau buku-buku yang berkaitan dengan judul 

permasalahan peneliti. Penulis mengunakan metode ini untuk mendapatkan 

data dan informasi yang berkaitan dengan persoalan toleransi antar umat 

beragama di Sipitang Sabah Malaysia. 

1.8.4 Metode Analisis data 

 Didalam menganalisis data yang sudah terkumpul, peneliti 

menggunakan metode analisis data dan kualitatif atau non statistic. Penelitian ini 

juga lebih didasarkan atas jalan pikiran deduktif logis atau logika edukasi. Dalam 

konteks ini, peneliti mengemukakan dan menerangkan peristiwa-peristiwa 

khusus yang diambil dari peristiwa- peristiwa tersebut ataupun juga sebaliknya, 

yakni dari yang umum (general), teoritik yang berupa kerangka teori, kemudian 

diterapkan pada persoalan yang lebih khusus.8 Penggabungan cara penarikan 

kesimpulan tersebut (metode induktif dan deduktif) dilakukan untuk 

mempertajam analisis atas data empiris yang terkumpul. 

                                                           
8. Anton Bakker dan Ahmad Charris, 1990, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 

43-45. 
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1.8.5 Metode Penulisan 

Meliputi: kegiatan penyusunan hasil penulisan dari semua rangkaian 

kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu 

melakukan konsultasi hasil penulisan dengan dosen pembimbing untuk 

mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian 

ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan penulisan skripsi yang 

sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan 

untuk ujian skripsi. 

1.8.6 Metode Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan, penulisan skripsi ini menggunakan 

gabungan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah suatu cara 

penarikan data-data yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan akhir yang 

bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan 

yang dilakukan atas dasar data-data yang bersifat umum untuk suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus. Dengan pengembangan dua metode ini, diharapkan 

kesimpulan akhir yang diambil penulis merupakan hasil penelitian yang bersifat 

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 


