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Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, budaya dan adat 

istiadat serta agama. Sebagai konsekuensi logis dari keragaman (pluralitas) ini adalah 

munculnya perbedaan-perbedaan yang kerap kali menimbulkan konflik dan 

perselisihan. Oleh karena itu, keadaan dan kenyataan yang seperti ini menuntut adanya 

usaha bersama dari seluruh komponen bangsa untuk menciptakan suatu kehidupan 

masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Bagaimana cita-cita sebagai negara 

yang ber-Bhineka Tunggal Ika dapat terwujud apabila tidak ada suatu sikap yang 

berupaya untuk memelihara keragaman dan perbedaan. Salah satu sikap yang 

mendukung usaha itu adalah adanya sikap toleransi, khususnya toleransi beragama 

dalam masyarakat.Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang 

untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah 

mereka menurut ajaran dan ketentuaan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada 

yang menggangu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari kelurganya 

sekalipun.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap umat Islam terhadap kegiatan 

keberagamaan umat Kristen, dan untuk mengetahui sikap umat Kristen terhadap 

kegiatan keberagamaan umat Islam di Kompleks Perumnas Sarijadi Bandung, selain itu 

untuk mengetahui faktor–faktor yang dapat mendorong terjadinya kerukunan antar umat 

beragama di Sarijadi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu “suatu prosedur 

penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang dan pelaku yang dapat diamati”. Dan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode studi kasus. Oleh karena itu, untuk memperoleh data 

sebanyak-banyaknya dilakukan dengan sangat mendalam artinya melalui berbagai 

teknik yang disusun secara sistematis serta dicari informasi selengkap- lengkapnya. 

Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini, adalah teknik wawancara dan observasi. 

Sumber data penulis peroleh dari informan yang terdiri dari: Masyarakat Muslim dan 

Kristen serta para pemuka agama baik Islam maupun Kristen. 

Data yang diperoleh menunjukan bahwa toleransi keberagamaan umat Islam dan 

Kristen di Kompleks Perumnas Sarijadi Bandung, dimaknai sebagai suatu sikap untuk 

dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan 

untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) masing-masing. Tanpa adanya 

paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke 

pihak lain. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya sikap umat beragama Islam 

maupun Kristen di Kompleks Perumnas Sarijadi, adanya toleransi keberagamaan yang 

di jungjung tinggi antara umat Islam dan Kristen, sikap umat Islam menghormati dan 

menghargai kegiatan keberagamaan umat Kristen, dengan diaplikasikan tidak 

mengganggu peribadatan umat Kristen. Sedangkan sikap Umat Kristen terhadap 

kegiatan keberagamaan umat Islam adanya sikap menyesuaikan waktu kegiatan 

keberagamaan  umat Islam. 

 


