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MOTTO 

Tuhan pun tidak akan marah seandainya tidak dipanggil Allah.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Said Aqil Siradj, Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai 

Inspirasi Bukan Aspirasi, (Yogyakarta: Mizan 2006),  hlm. 310. 
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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Di Desa Balun 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur)”, disusun oleh Muhammad 
Nur Romdloni Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 
Islam  Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keyakinan berupa agama yang 
resmi diakui oleh negara diantaranya; Hindu, Buddha, Kristen Katholik, Kristen 
Protestan, Islam dan Konghucu. Isu-isu agama sangat sensitif untuk dibicarakan 
sehingga sering menimbulkan banyak perselisihan. Kurangnya kesadaran 
menciptakan kerukunan antar umat beragama menjadi faktor terjadinya konflik 
dalam dinamika kehidupan beragama. Salah satunya munculnya isu terorisme 
dan maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi problematika 
tersendiri di Indonesia.  

Oleh sebab itu dalam penelitian yang bertempat di desa Balun kecamatan Turi, 
kabupaten Lamongan, merupakan salah satu bentuk gambaran dari 
keberagaman agama di Indonesia. Dalam desa tersebut terdapat tiga agama 
yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Tempat untuk beribadah pun sangat berdekatan 
antara agama Islam, Kristen dan Hindu. Namun hal tersebut tidak 
menjadikannya suatu halangan untuk tetap menjalankan kehidupan masing-
masing dalam satu lingkungan sosial.  

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan terciptaanya kerukunan 
antar umat beragama di desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa 
Timur, serta untuk menggambarkan bentuk kerukunan antar umat beragama di 
Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerukunan milik Franz 
Magnis Suseno dan solidaritas milik Emile Durkheim. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research). Dengan metode kualitatif. Sumber 
data dalam penelitian ini didapat dari ungkapan narasumber ketika wawancara, 
observasi, buku ataupun karya ilmiah beserta dokumentasi, yang terbagi dalam 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 
memakai wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini bisa mengetahui bagaimana hubungan atau relasi yang 
terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang terlihat pola interkasi di 
bidang ekonomi soisal politik dan budaya. Selanjutnya solidaritas yang terjalin 
antar umat beragama yang dilakukan masyarakat desa Balun adalah solidaritas 
mekanik terlihat ketika pelaksanaan slametan menyambut bulan ramadhan, 
arisan dan ogoh-ogoh, hal tersebut dilakukan masyarakat desa Balun sehingga 
terciptanya kerukunan antar umat bergama. 

Kata kunci: Solidaritas dan Kerukunan Antar Umat Beragama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai dan mengakui 

secara sah keberadaan enam agama besar: Hindu, Buddha, Kristen 

Katholik, Kristen Protestan, Islam dan Konghucu. Isu-isu agama sangat 

sensitif untuk dibicarakan sehingga begitu banyak perselisihan ataupun 

minimnya kerukunan antar umat beragama dalam menjalani dinamika 

kehidupan beragama. Terbukti munculnya isu terorisme dan maraknya 

kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi problematika 

tersendiri di Indonesia.  

Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sangat 

kompleks secara keyakinan dan kerajaan mulai dari kerajaan Majapahit, 

Mataram, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Islam Demak sampai pada 

akhirnya lahirlah sebuah negara yang bernama Indonesia. Bangsa 

Indonesia salah satu bangsa yang kaya akan budaya, suku, bahasa, 

keyakinan dan agama. Masyarakat telah meyakini sesuatu yang berada 

di luar diri manusia dan berpengaruh terhadap hidup manusia yaitu 

kepercayaan animisme, dinamisme dan agama Hindu serta Buddha yang 

datang dari India. Islam masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, 

pencerahan, tidak ada perbedaan kasta dan dengan damai Islam tersebar 

di Indonesia sedangkan di lain pihak agama Buddha dan Hindu telah 

mewarnai kebudayaan masyarakat saat itu. Proses pertemuan antara 

kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat dengan 

kebudayaan yang datang kemudian tidak dapat dihindari. Hal ini juga 
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terjadi pada proses penyebaran agama, yang juga diwarnai oleh budaya 

masyarakat saat itu. 

Lambat laun keyakinan masyarakat yang telah diwarnai oleh 

ajaran agama Hindu dan Buddha mengalami proses akulturasi. Proses 

akulturasi budaya dan agama yang dalam waktu panjang menyebabkan 

kesulitan untuk memisahkan unsur budaya dan unsur agama, hal ini 

dikarenakan keduanya saling mengisi. Manusia tidak dapat beragama 

tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang 

bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagamaan. 

Keragaman agama inilah yang menjadikan banyaknya 

perselisihan antara masyarakat yang kurang mengerti arti toleransi, 

seperti halnya kasus-kasus yang terjadi di Sambas, Poso, Ambon, Papua, 

Aceh serta peristiwa-peristiwa pembakaran gereja akan menjadi sejarah 

kelam dalam perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Isu SARA 

(Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang menjadi khazanah 

bernegara bisa menjadi ragam mutu manikam yang menggiurkan. 

Sebaliknya SARA juga bisa menjadi ancaman untuk kekokohan NKRI.1 

Di dalam ruang kecil Jawa Timur, yang nota-bennya 

masyarakat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha), 

keberagaman agama ini justru berujung pada hilangnya penghargaan 

terhadap agama lain, atau bahkan madzhab lain bagi yang seagama. 

Sehingga yang terjadi adalah, intoleransi keagamaan dengan berbagai 

bentuknya, seperti terorisme atas nama agama, dan radikalisme 

                                                 
1M. Bahrul R Ulum, “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid (Dalam Prespektif 

Pendidikan Islam)” dalam http://gusbaul.blogspot.co.id/, diakses tanggal 15 September 2016 
pukul 21.00 WIB.  
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artikulasi agama ke ruang publik. Munculnya beberapa kasus seperti 

peristiwa Ngawi Kelabu, tepatnya hari kamis, 29 November 2001. 

terorisme di Mojokerto, dan bom bali yang menewaskan lebih dari 202 

nyawa, kasus-kasus ini dilandasi atas nama agama.2 

Dari sini bisa dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap 

perbedaan masih sangatlah kurang, harus diakui bahwa perbedaan 

agama memang ada, tetapi perbedaan itu bukanlah hakiki, karena yang 

hakiki adalah persaudaraan di antara umat beragama itu sendiri. 

Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (pluralistic society). 

Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada, bukti kemajemukan ini 

juga dapat dibuktikan melalui semboyan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika.  

Masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan ragam budaya, 

bahasa, suku, etnis dan agama serta ideologi merupakan kekayaan 

tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, ideologi ataupun 

budaya membutuhkan sikap bijaksana dan kedewasaan berpikir dari 

berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, 

status sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka 

buruk terhadap kelompok lain, kita sebagai bangsa sudah terlanjur 

majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas 

keberagaman masyarakat itu. 

Terdapat sebuah desa yang berada di kecamatan Turi, 

kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu bentuk atau gambaran 

                                                 
2M. Bahrul R Ulum, “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid (Dalam Prespektif 

Pendidikan Islam)” dalam http://gusbaul.blogspot.co.id/, diakses tanggal 15 September 2016 
pukul 21:10 WIB. 
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dari keberagaman agama di Indonesia. Dalam desa tersebut terdapat tiga 

agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Tempat untuk beribadah pun 

sangat berdekatan antara agama Islam, Kristen dan Hindu yaitu berada 

dalam satu lokasi, Gereja berada di sebelah timur atau depan Masjid 

yang berjarak sekitar 80 meter, sementara Pura berada di sebelah selatan 

atau kanan Masjid yang hanya dipisahkan jalan dengan lebar sekitar 4 

meter atau dengan bahasa lain jarak antara Masjid dan Pura hanya 

berjarak sekitar 4 meter. Namun hal tersebut tidak menjadikannya suatu 

halangan untuk tetap menjalankan kehidupan masing-masing dalam satu 

lingkungan sosial. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

kerukunan antar umat beragama yang terjadi di desa ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan antar umat beragama di desa Balun kecamatan 

Turi kabupaten Lamongan Jawa Timur? 

2. Bagaimana bentuk kerukunan antar umat beragama masyarakat desa 

Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa Timur? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menggambarkan terciptanya kerukunan antar umat beragama 

di desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa Timur. 
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2. Untuk menggambarkan bentuk kerukunan antar umat beragama di 

desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa Timur. 

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat: 

1. Sebagai sumbangan akademis untuk khazanah keilmuan Studi 

Agama-Agama. 

2. Sebagai sumbangan untuk dijadikan sumber dan bahan komparasi 

bagi peneliti lain. 

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis berharap bisa 

bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada 

umumnya. Bagi penulis, penelitian ini sangat penting karena berangkat 

dari alasan pemilihan judul tersebut, yang menjadi keingintahuan 

penulis. Dan bagi pembaca semua penulis berharap mampu memberi 

solusi terhadap dunia pendidikan dalam membentuk pribadi-pribadi 

yang tangguh khususnya pada generasi muda. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka digunakan sebagai bahan pemosisian 

penelitian ini terhadap penelitian yang ada. Selain itu juga mempunyai 

andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang 

digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. 

Dari karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan karya ini 

adalah: skripsi berjudul “Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam 

Masyarakat Plural di Mendut (Studi Hubungan Antar Umat Beragama 

Islam, Kristen Katolik dan Buddha di Desa Mendut Kecamatan Munkid 

Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah)”, Karya Siti Jauharotul 
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Muthmainah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan 

Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Tahun 2005.3 Skripsi ini 

membahas tentang sesuatu yang mempengaruhi kerukunan dalam 

masyarakat plural di Mendut, dan bagaimana mempertahankan kondisi 

tersebut. Hal ini berbeda dengan yang akan penulis teliti dimana skripsi 

yang diatas melihat membahas tentang kerukunan dan pluralitas sedang 

yang akan penulis teliti yaitu tentang kerukunan dan kebudayaan. 

Skripsi berjudul “Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi 

Hubungan Antar Umat Beragama: Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan 

Buddha di RW 02 Kampung Mliran, Kelurahan Muja-muju, Kecamatan 

Umbulharjo)”4, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan 

Perbandingan Agama tahun 2013 karya Nur Syarifah. Skripsi ini 

membahas tentang hubungan interaksi yang harmonis antar umat 

beragama, serta upaya untuk melestarikan kerukunan yang sudah terjadi 

tersebut, sehingga dapat dijadikan referensi bagi masyarakat untuk ke 

depannya. Skripsi tersebut fokus kajiannya hanya terpaku pada situasi 

yang terjadi pada persoalan keagaamaan, berbeda dengan hal yang akan 

penulis teliti, bukan hanya sekedar persoalan agama akan tetapi 

persoalan lainnya juga penulis akan teliti seperti kebudayaan, tradisi dan 

yang lainnya sehingga peniliti dapat melihat secara komprehensif 

persoalan yang terjadi di lapangan.  

                                                 
3 Siti Jauharotul muthmainnah, Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat 

Plural di Mendut (Studi Hubungan Antar Umat Beragama Islam, Kristen Katolik dan Buddha 
di Desa Mendut Kecamatan Munkid Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah) 
(Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam). 

4 Nur Syarifah, Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Antar Umat 
Beragama: Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha di RW 02 Kampung Mliran, 
Kelurahan Muja-muju, Kecamatan Umbulharjo),(Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam 2013). 



 
 

7 
 

Skripsi berjudul “Potret Kerukunan Antar Umat Beragama 

(Studi Kasus Hubungan antara Umat Islam, Kristen dan Hindu di Desa 

Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”5 Karya Zimah Imamatul 

Baroroh Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama tahun 2014 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini 

dijelaskan bagaimana masyarakat desa Balun memahami kerukunan dan 

wujudnya serta strategi dari pemuka agama dengan teori kerukunan 

menurut kamus besar bahasa Indonesia dan departemen agama. Hasil 

dari skripsi ini menumkan bahwa masyarakat desa Balun memaknai 

kerukunan dari individulnya dan mengintegrasikan dengan strategi 

pemuka-pemuka agama. Berbeda hal dengan penelitian yang penulis 

lakukan tentang desa ini, yakni menguak atau mencari bagaimana 

hubungan antar umat beragama di desa Balun serta bagaimana bentuk 

atau pengaplikasian daripada kerukunan yang ada di desa Balun serta 

hal-hal yang bisa menyebabkan konflik dengan teori kerukunan Franz 

Magnis Suseno dan solidaritas milik Emile Durkheim.6 

Buku karya Fritjof Schoun dengan judul Mencari Titik Temu 

Agama-agama. Buku ini membahas tentang mencari nilai-nilai esoterik 

dan eksoterik dalam agama-agama. Berharap perselisihan antar agama 

bisa dihindari dan lebih menekankan pada keorisinilan agama itu 

sendiri.7 

                                                 
5Zimah Imamatul Baroroh, Potret Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus 

Hubungan antara Umat Islam, Kristen dan Hindu di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 
Lamongan), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Fakultas Ushuluddin 2014).  

6http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25825/1/ZAIMAH%20IM
AMATUL%20BAROROH-FU.pdf,diakses pada tanggal 26 April 2016 Pukul 22:23 WIB. 

7 Fritjof Schoun, Titik Temu Agama-agama terj, Safroedia Bahar (Jakarta: YOI, 1994). 
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Buku berjudul Pluralitas Agama: Kerukunan dan Keragaman,8 

membahas persoalan pluralitas merupakan kenyataan yang tak mungkin 

dipungkiri. Akan tetapi, realitas bahwa agama itu plural sehingga 

menjadi titik tolak bagi pemeluk agama untuk membangun kerukunan, 

perdamaian abadi dan menjaga satu sama lainnya sehingga terjadi suatu 

keharmonisan antar umat beragama. 

Dalam penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana 

hubungan dan bentuk yang terjadi dalam masyarakat yang beragama. 

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini ingin mengetahui bahwa 

yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dilihat dari 

berbagai elemen baik keyakinan, kebudayaan dan tradisi di masyarakat 

di desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Dalam ritual 

keagamaan masyarakat begitu sulit dibedakan mana yang Islam, Kristen 

ataupun Hindu, sehingga dalam penelitian ini membutuhkan 

komprehensifitas dalam melihat persoalan yang akan penulis teliti. 

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian atau karya-karya yang 

telah ditulis sebelumnya dan dalam penelitian ini juga penulis akan 

menambahkan data tambahan yang membahas tentang hal-hal yang bisa 

menimbulkan konflik. 

E. Landasan Teori 

Teori adalah kreasi intelektual, penjelasan beberapa fakta yang 

telah diteliti dan diambil prinsip umumnya. Menurut Poerwadarminta, 

                                                 
8 Nur Ahmad, Pluralitas Agama; Kerukunan dan Keragaman, (Jakarta: kompas, 

2001). 
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teori adalah asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar 

suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.9 

Dalam menelaah permasalahan di atas tidak hanya 

diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan 

landasan teori, sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki 

bobot keilmuan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori 

kerukunan antar umat beragama yang merujuk pada pemahaman yang 

dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa kerukunan berasal 

dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang 

dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam 

maksud untuk saling membantu. Adapun dapat dipahami juga, bahwa 

pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak 

berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling 

menerima, dalam suasana tenang dan sepakat10. Teori ini penulis 

gunakan sebagai analisis terhadap kerukunan yang terjadi di desa 

Balun.  Penulis juga akan menggunakan teori milik Emile Durkheim 

tentang solidaritas. 

Fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim 

menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat adanya cara bertindak 

manusia yang umumnya terdapat pada masyarakat tertentu yang 

sekaligus memiliki eksistensinya sendiri, dengan cara dan dunianya 

sendiri terlepas dari manifestasi-manifestasi individu.11  

                                                 
9 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1976), hlm. 1054. 
10Franz Magnis Suseno, Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan 

Hidup Jawa (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), hlm. 39. 
11Emile Durkheim dalam James M. Henselin terj. Kamanto Sunarto, Sosiologi Dengan 

Pendekatan Membumi (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 18. 



 
 

10 
 

Berangkat dari Fakta Sosial mengenai perubahan. Dia 

menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dengan tatanan yang ada 

di masyarakat. Menurut Durkheim, perubahan yang terjadi adalah 

karena adanya solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja 

sehingga pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern 

karena merupakan kewajiban moral. Ia menunjukkan pembagian kerja 

tersebut sebagai salah satu sumber terpenting dalam solidaritas karena 

pada dasarnya manusia hidup yang saling bergantung sehingga perlu 

adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan masyarakat.12 

Solidaritas sosial menurut Emile Durkheim harus menjadi 

objek utama dalam menjelaskan realitas sosial. Pertambahan jumlah 

penduduk meningkatkan kepadatan moral yang kemudian diikuti 

semakin rapatnya hubungan antar anggota masyarakat. Hal tersebut 

akan meningkatkan kerja sama dan munculnya gagasan baru dalam 

masyarakat. Peningkatan sistem pembagian kerja tersebut berimplikasi 

pada perubahan tipe solidaritas sosialnya. Tipe solidaritas tersebut ada 

dua macam, yaitu: 

a. Solidaritas mekanik, yang terbentuk karena adanya saling kesamaan 

antar anggota masyarakat, suku etnik dan ras. Anggota masyarakat 

diharapkan mampu mempertahankan kesatuan, solidaritas yang 

dibangun karena sebab kesadaran kolektif dan belum mengenal 

pembagian kerja. 

                                                 
12L. Layendecker,Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah 

Sosiologi (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 178. 
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b. Solidaritas organik, yang terbentuk karena adanya perbedaan antar 

anggota masyarakat. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan 

anggota masyarakat saling bergantung satu sama lain dan sudah 

mengenal pembagian kerja. Mereka bersatu karena adanya 

perbedaan otonomi individu sangat dihargai menginggat setiap 

individu menjalankan fungsi yang berbeda-beda.13 

Solidaritas merupakan kunci utama yang dapat 

mempertahankan keutuhan masyarakat. Masyarakat yang individualis 

akan sangat mudah dihancurkan oleh masyarakat yang memiliki 

solidaritas sosial yang sangat kuat. Teori solidaritas penulis gunakan 

sebagai pisau analis untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua 

yakni bagaimana bentuk kerukunan antar umat beragama yang terjadi 

dalam desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa Timur. 

F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14 

Adapun komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam 

menggali dan menganalisa data untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan-permasalahan tersebut adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Dengan metode kualitatif suatu metode penelitian yang 

                                                 
13Nanang Martono, Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern 

dan poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 42-44. Lihat juga pada Emile 
Durkheim, The Division of Labour in Society, terj. W. D. Halls, (New York: Free Press 1997), 
hlm. 130-131.   

14Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:CV. Alfabeta, 2007), hal, 3. 
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digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.15 

2. Sumber Data 

Pengertian sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data diperoleh.16 Sumber data dalam penelitian ini didapat 

dari ungkapan narasumber ketika wawancara, observasi, buku 

ataupun karya ilmiah beserta dokumentasi. 

a. Sumber Data Primer 

Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan 

observasi langsung ke lapangan, wawancara ke pihak terkait 

seperti kepala desa, pemuka agama dan masyarakat yang 

dianggap perlu, juga dokumentasi dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang terdapat dalam desa ini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan 

penelitian terhadap buku-buku, majalah, skripsi, karya-karya 

ilmiah yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang penulis 

lakukan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu komponen 

yang paling penting dalam sebuah penelitian, bertujuan untuk 

                                                 
15Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 1. 
16Suharsimi Ariskunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 172. 
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memperoleh data yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara 

Interview (wawancara) merupakan salah satu teknik 

pokok dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam penelitan 

kualitatif menurut Denzim dan Lincoln adalah percakapan seni 

bertanya dan mendengar (the art of asking and listening).17 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur 

yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis 

besar tentang masalah yang sedang diteliti. Alat-alat yang 

digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara 

adalah daftar pertanyaan, buku catatan, kamera dan alat 

perekam. 

Adapun sumber yang akan diwawancarai adalah kepala 

desa, pemuka agama, dan warga desa yang sekiranya dapat 

membantu serta dipilih secarah acak. 

b. Observasi  

Observasi (observation) berasal dari bahasa latin yang 

berarti memperhatikan dan mengikuti.18 Dalam hal ini 

mengandung arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran 

                                                 
17Moh. Soehada, Metodelogi Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal. 94. 
18Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 131. 
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perilaku yang dituju. Observasi adalah perhatian yang terfokus 

terhadap kejadian atau gejala.19 

Dalam hal ini penulis menggunakan participation 

charts, melakukan observasi merekam atau mencatat perilaku 

yang muncul atau tidak muncul dari subyek atau jumlah sebyek 

yang diobservasi secara simultan dalam suatu kegiatan. 20 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat 

kabar, agenda dan sebagainya.21 Adapun tujuan pengumpulan 

dokumen adalah digunakan untuk menambah informasi 

dokumentasi tersebut berupa foto maupun arsip-arsip desa. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul peneliti akan mengunakan teknik 

pengolahan data yang berupa analisis deskriptif dan eksplanasi sebagai 

pedoman untuk mengurai data. Analisis deskriptif merupakan teknik 

analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman 

terhadap fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-

tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji atau memotong tiap-tiap 

adegan atau proses dari kejadian sosial dan kebudayaan yang sedang 

diteliti. Sedangkan analisis deskriptif (penjelasan) adalah sebuah teknik 

                                                 
19Emzir M, Metodelogi Penelitian Kualitatif “Analisis Data” (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), hlm. 28. 
20Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, hlm. 137. 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilaian Suatu Penekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), hlm. 236. 
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analisis data yang bertujuan untuk menyediakan informasi, penjelasan 

alasan-alasan dan pertanyaan mengapa suatu hal bisa terjadi.22 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam mempelajari dan memahami 

skripsi ini maka perlu disusun suatu sistematika pembahasan, adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab ini merupakan kerangka pemikiran penelitian yang dimaksudkan 

untuk lebih menfokuskan penelitian yang dilakukan. 

Bab dua berisi gambaran umum desa Balun kecamatan Turi 

kabupaten Lamongan yang meliputi profil desa dan demografi desa. 

Bab tiga berisi hubungan antar umat beragama yang berada di 

desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Bagaimana proses 

masuk suatu agama dan pola interaksi dalam kehidupan sehari-hari dan 

menjelaskan bagaimana terciptanya kerukunan antar umat bergama bisa 

terjalin. 

Bab empat berisi bentuk kerukunan antar umat beragama 

masyarakat desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa 

Timur. Faktor-faktor terbentuknya kerukunan dalam desa ini terwujud 

serta hal-hal yang bisa menimbulkan konflik serta penerapan tentang 

teori juga dibahas di bab ini. 

                                                 
22Moh. Soehada, Metodelogi Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 115-116. 
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Bab lima berisi penutup yang terdapat kesimpulan dan saran-

saran yang berhubugan dengan penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Desa Balun yang mempunyai tiga agama yakni Islam 

dengan masuk terlebih dahulu kemudian Kristen serta diteruskan 

dengan agama Hindu. Dalam hubungan antar umat beragama di 

desa ini sama seperti dengan perkataan Franz mengenai dua kaidah 

dasar masyarakat Jawa yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat yang 

terlihat dari pola interaksi yang terjadi yakni; bidang ekonomi, 

sosial, politik, kebudayaan dan keagamaan. Untuk 

mempertahankan kerukunan yang sudah terjalin, para masyarakat 

desa Balun senantiasa melakukan pertemuan antar agama, dan 

tidak lupa peran para pemuka agama yang senantiasa membimbing 

para jamaahnya untuk selalu hidup dengan rukun yang mana 

prinsip rukun menurut Franz mempunyai tujuan untuk 

mempertahankan masyarakat agar tetap dalam keadaan yang 

harmonis.  

Bentuk-bentuk kerukunan yang terjadi di desa ini 

termasuk dalam solidaritas mekanik, dikarenakan kesadaran 

kolektif yang kuat dari masyarakat desa Balun dari pada pembagian 

kerja untuk melangsungkan kerukunan antar umat beragama. 

Terlihat Dari pola hubungan sosial kemasyarakatan berupa upacara 

kematian ataupun perkawinan, gotong royong membangun desa 

seperti gotong royong membersihkan lingkungan, membangun 

jalan. Pola hubungan sosial keagamaan terlihat ketika terjadi ritual 
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keagamaan seperti: tahlilan, ogoh-ogoh dan natalan, semua warga 

akan saling membantu untuk mensukseskan acara tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerukunan 

antar umat beragama tidak lepas dari etos kerja, gotong royong, 

pemuka agama, pemahaman keberagaman, hubungan kekeluargaan 

dan kekerabatan. Sedangkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan 

konflik adalah konversi agama, hewan peliharaan dan media sosial.          

B. Saran-Saran 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang kerukunan 

antar umat Islam Kristen dan Hindu di Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan Jawa Timur dalam skripsi ini, setidaknya dapat 

memeberikan gambaran yang memadai tentang deskripsi kerukunan 

atau hubungan antar agama-agama terhadap kajian studi agama-

agama.   

Oleh karenanya, penulis menyarankan untuk kajian-kajian 

selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan tema untuk 

menggunakan perspektif yang lebih luas, komprehensif serta 

konsistensi dalam menerapkan kajian kerukunan atau hubungan antar 

agama-agama. Akhirnya, penulis mengucapkan selamat bagi pembaca 

skripsi ini untuk lebih mengelaborasi serta menggunakan peralatan 

yang memadai untuk mengkaji tema yang sama baik dengan perspektif 

yang sama atau tidak.  
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