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ABSTRAK 

PERAN PRASANGKA AGAMA TERHADAP TOLERANSI BERAGAMA PADA FPI 

JAWA TIMUR 

 

Demetrius A. Widi S. Rumadjak 

Demetriuswidi02@gmail.com 

 

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran prasangka agama terhadap toleransi 

beragama pada FPI Jawa Timur. Penelitian ini melibatkan 113 orang anggota FPI dengan 

menggunakan teknik sampling yaitu accidental sampling. Alat ukur dalam penelitian ini dibuat 

sendiri oleh peneliti. Skala yang digunakan adalah skala prasangka agama yang mengacu pada 

teori dari Myers (2012), dan teori toleransi beragama yang mengacu pada teori dari Bahari 

(2010). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,000 (< 0 

,005) dengan demikian hasilnya adalah signifikan. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prasangka agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap toleransi 

beragama pada FPI Jawa Timur. Kontribusi variabel prasangka agama terhadap toleransi 

beragama sebesar 21,8% sedangkan sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh faktor lain. 

Kata Kunci: Prasangka Agama, Toleransi Beragama, FPI 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF RELIGIOUS PREJUDICES TO RELIGIOUS TOLERANCE IN EAST 

JAVA FPI (FRONT PEMBELA ISLAM/ ISLAMIC FRONT GUARDIAN) 

 

Demetrius A. Widi S. Rumadjak 

Demetriuswidi02@gmail.com 

 

Department of Psychology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Brawijaya 

 

 

This study aims at determining the role of religious prejudice towards religious tolerance 

in FPI (Front Pembela Islam/ Islamic Front Guardian) in East Java. This study involved 113 FPI 

members by using sampling technique namely accidental sampling. The measuring tools that are 

being used in this study was made by the researcher himself. The researcher uses the scale of 

religious prejudices in this study that is referred to the theory of Myers (2012), and the theory of 

religious tolerance by Bahari (2010). The data were analyzed by using simple regression 

analysis. The results had shown that the significant value is 0.000 (<0.005) hence it shows the 

significants of this study. It can be concluded that religious prejudice has a significant influence 

on religious tolerance in FPI in East Java. The contribution of religious prejudice variable to 

religious tolerance is 21.8% while the rest of 78.2% is influenced by the other factors. 

 

Kata Kunci: Religious Prejudice, Religious Tolerance, FPI 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai 

suku, bahasa maupun agama. Khususnya mengenai kebebasan beragama 

di Indonesia dijamin oleh negara sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 

29 UUD 1945. UU No 1/PNPS/1965 menjelaskan tentang pencegahan 

penyelahgunaan dan atau penodaan agama, pada penjelasan pasal 1 

terdapat 6 agama yang diakui secara sah di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Chu (Confisius) (Kementrian Agama, 

1965 ) . Hal ini  bukan berarti agama lain seperti Yahudi, Tao dan yang 

lain dilarang di Indonesia, namun lima agama tersebut yang diakui 

keberadaanya di Indonesia. 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik mengenai jumlah pemeluk agama di Indonesia, 

didapatkan data dari 237 juta warga Indonesia terdapat perbedaan 

presentase pemeluk agama dengan komposisi, 87,18% Islam, 6,96% 

Kristen, 2,91% Katolik, 1,69 % Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu 

Chu, dan 0,13% lainnya adalah pemeluk agama lainnya (Badan Pusat 
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Statistik, 2010). Meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia 

namun pada beberapa daerah terdapat agama lain yang menjadi mayoritas. 

Keberagaman agama di Indonesia menjadi suatu kekayaan 

tersendiri bagi bangsa Indonesia, walaupun kebebasan beragama telah 

diatur oleh Undang-Undang namun di lain sisi keberagaman agama ini 

dapat menimbulkan konflik. Konflik ini bisa terjadi jika keberagaman 

yang telah ada tidak dikelola dengan baik. Beberapa konflik agama 

terbesar  yang pernah terjadi di Indonesia antara lain konflik Ambon dan 

konflik Syiah di Sampang (Diputra, 2016). 

Fenomena yang berkembang belakangan ini mengenai konflik 

agama membuat perhatian mengenai toleransi beragama harus ditanggapi 

secara serius. Berdasarkan data yang didapat dari laporan Wahid Institute 

peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 

tahun 2014 sebanyak 158 peristiwa dengan 187 tindakan, dari data tersebut 

80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara sementara 78 peristiwa 

melibatkan 89 aktor non negara (Wahid Institute, 2014).  Tahun 2014 

pelaku pelanggaran intoleransi masih didominasi oleh kelompok warga 

yang tidak menamakan diri dan FPI, sedangkan untuk daerah yang paling 

banyak melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah daerah 

Jawa Barat kemudian diikuti oleh Yogyakarta di peringkat kedua serta 

Jakarta dan Jawa Tengah di peringkat ketiga dan keempat, Jawa Timur 

sendiri menempati peringkat ke enam dengan kasus pelanggaran sebanyak 

enam kasus. Menurut laporan KOMNAS HAM pada Tahun 2015 terdapat 
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dua kasus intoleransi yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus 

pembakaran masjid yang terjadi di Tolikara dan penghentian aktifitas 

gereja di Aceh Singkil. Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM tahun 

2015 didapatkan data pada tahun 2015 terdapat 87 pengaduan mengenai 

pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, jumlah ini naik 

dari data tahun 2014 yang hanya terdapat 74 surat pengaduan (KOMNAS 

HAM, 2016). Menurut Tedi (Tempo, 2017) selama ini kasus intoleransi 

selalu ada pengulangan dari pola lama, seperti konflik dengan Majelis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA), penyesatan aliran keagamaan, konflik rumah 

ibadah hingga aktivitas Front Pembela Islam (FPI ). 

Toleransi adalah penghargaan terhadap perbedaan dan kemampuan 

untuk hidup dan membiarkan orang lain hidup (American Heritage 

Dictionary, 1994). Berdasarkan pengertian tersebut, maka toleransi sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk sehingga dapat 

menghargai perbedaan yang ada. Menurut Saiful Mujani (Bahari, 2010) 

toleransi dan intoleransi adalah karakteristik mental yang merupakan 

bagian dari perilaku manusia (behavior). Toleransi adalah sikap individu 

yang muncul ketika berhadapan dengan sejumlah perbedaan dan bahkan 

pertentangan, baik di tingkat sikap, pandangan, keyakinan dan juga 

tindakan, yang tumbuh di tengah masyarakat. Perilaku toleransi menjadi 

elemen penting dalam kehidupan sosial sehingga dapat meminimalisir 

konflik, hal ini diperkuat dengan pernyataan menurut Bahari (2010) bahwa 

toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk 
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menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan menghargai 

perbedaan yang ada, serta menjadi  entry point bagi terwujudnya suasana 

dialog dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat. Supaya  

tidak  terjadi  konflik antarumat beragama, toleransi harus menjadi 

kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari tingkat anakanak, 

remaja, dewasa, hingga orang tua, baik mahasiswa, pegawai, birokrat, 

bahkan siswa yang masih belajar di bangku sekolah. 

 Allport (Faturochman, 1993) mengemukakan bahwa cara berpikir 

orang yang berprasangka adalah kaku dan tidak toleran. Hal ini diperkuat 

oleh  penelitian yang dilakukan oleh Jolanda Van Der Noll,  Edwin Poppe 

dan Maykel Verkuyten (2010) mengenai toleransi politik dan prasangka 

yang dilakukan di Belanda. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa toleransi dan prasangka memiliki pengaruh signifikan dimana 

semakin tinggi prasangka seseorang maka akan semakin rendah toleransi 

orang tersebut (r = -.46, p < .001 ). Menurut Augostinos dan Reynolds 

(Sarwono, 2002), menjelaskan bahwa prasangka dapat disimpulkan 

sebagai upaya atau keinginan merendahkan individu atau kelompok lain. 

Prasangka bisa muncul dalam aspek apa saja termasuk dalam aspek 

agama. Prasangka agama yang sering kali kita temui misalnya prasangka 

terhadap umat Muslim yang dipandang sebagai teroris dan tidak 

menghargai serta pandangan terhadap orang Kristen dan Yahudi yang 

dianggap tidak akan membiarkan umat Muslim mengalami kemajuan 
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karena dianggap sebagai sebuah ancamana bagi umat Kristen dan Yahudi 

(Bahari, 2010).  

Prasangka yang berujung pada perilaku intoleran  juga dapat 

muncul dalam diri siapa saja termasuk dalam organisasi kegamaan. 

Organisasi kegamaan yang ada di Indnonesia antara lain Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah dan Front Pembela Islam. Front Pembela Islam atau yang 

biasanya disingkat dengan FPI merupakan salah satu organisasi 

masyarakat islam yang terbesar di Indonesia. Menurut Ketua Umum FPI 

tahun 2014 Muchsin Alatas dalam wawancaranya bersama CNN, anggota 

FPI pada tahun 2014  sudah mencapai 7 juta orang yang tersebar dari Aceh 

Hingga Papua (Megiza, 2014). Tujuan awal didirikannya FPI karena 

adanya penderitaan panjang Ummat akibat lemahnya kontrol sosial dari 

penguasa, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, dan 

adanya kewajiban untuk mempertahankan harkat dan martabat Islam serta 

ummat Islam. Dalam kegiatannya sebagai organisasi massa Islam,  sudah 

banyak kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh FPI seperti kegiatan 

penyaluran bantuan sebanyak dua ton kepada korban bencana alam di 

Bima (FPI, 2017) dan juga penyaluran bantuan untuk perbaikan rumah 

terhadap salah satu warga yang menjadi korban bencana angin kencang 

dan hujan lebat di Banten (FPI, 2016). Dalam hal toleransi terhadap umat 

beragama lain FPI juga menunjukkannya dengan mengawal pasangan 

yang akan melaksanakan pernikahan di gereja Katedral pada saat 

berlangsungnya aksi 112 (Kusuma, 2017).  Namun sayangnya disamping 
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aktivitas sosial dan sikap toleran yang dilakukan oleh anggota FPI terdapat 

beberapa kasus yang mengatasnamakan FPI yang mencerminkan perilaku 

intoleransi terhadap agama lain maupun kelompok-kelompok di luar 

mereka. Berdasarkan data dari Wahid Institute disebutkan bahwa terdapat 

12 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang 

dilakukan oleh FPI di sepanjang tahun 2014, bahkan FPI menjadi aktor 

non-negara yang terbanyak melakukan pelanggaran pada tahun 2014 

(Wahid Institute, 2014). Pada Tahun 2014 FPI pernah tercatat melakukan 

aksi yang berujung tindakan anarkis untuk menolak Ahok dilantik sebagai 

Gubernur (Setyanto, 2015), tahun 2015 FPI melalui Habib Rizieq dalm 

ceramahnya sempat mempelesetkan kata sampurasun sebagai campur 

racun hal ini membuat beberapa kelompok masyarakat khususnya yang 

berasal dari etnis sunda tersinggung dan melaporkan kejadian tersebut 

kepada pihak berwajib (Bonasir, 2015). 

 Tahun 2016 FPI melakukan razia atribut Natal pada beberapa 

pusat perbelanjaan di Surabaya, meskipun FPI mengatakan ini bukanlah 

aksi razia dan merupakan sosialisasi fatwa MUI, namun aksi ini sempat 

mendapat sorotan media dan beberapa pihak seperti Setara Institute 

(Tempo, 2016). Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh FPI 

Jawa Timur, selain itu FPI Jawa Timur juga merupakan satu-satunya FPI 

yang memiliki dua cabang yaitu cabang Jawa Timur dan Madura. 
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Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah disampaikan 

diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil 

judul “Peran Prasangka Agama Terhadap Toleransi Beragama pada 

anggota FPI di Jawa Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat peran prasangka 

agama terhadap toleransi beragama pada anggota FPI di Jawa Timur. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peran prasangka 

agama terhadap toleransi bergama pada anggota FPI di Jawa Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua yang berhubungan dengan penelitian ini. Manfaat yang dapat 

diambil antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman ilmu 

psikologi secara umum dan psikologi sosial secara khusus serta yang 

terutama mengenai peran prasangka agama terhadap toleransi beragama 

pada FPI di Jawa Timur. 
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1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis, yaitu untuk mengetahui 

apakah terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi beragama 

pada FPI di Jawa Timur, sehingga jika terdapat peran yang positif maka 

pihak terkait dapat mencari solusi untuk mengurangi prasangka agama 

sehingga tindakan intoleransi bisa dicegah. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil karya ilmiah yang telah 

diteliti maupun ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai refrensi. 

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Prasangka Mahasiswa Papua pada Masyarkat Etnis Jawa di Malang. 

Klaudia Ulaan. 2014 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prasangka mahasiswa Papua 

di Kota malang terhadap etnis Jawa, dimana mahasiswa Papua yang 

memiliki prasangka harus hidup  bersosialisasi dengan masyarakat 

etnis Jawa yang mendominasi kota  Malang.  Penelitian  ini  

menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan Fenomenologi.  

Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  5  mahasiswa  Papua  yang  

memiliki prasangka  pada  masyarakat  etnis  Jawa.  Teknik  

pengumpulan  data  adalah  observasi  Nonpartisipan  dan  wawancara  

semi  terstruktur.  Teknik  analisa  menggunakan  model  Miles  dan 



9 

 

 

 

Huberman.  Validitas  menggunakan  uji  Kredibilitas,  

Transferabilitas,  Dependabilitas,  dan Confirmabilitas.  Berdasarkan  

hasil  penelitian,  diketahui  sumber  prasangka  yang  berbeda antar 

subjek. Hal ini dikarenakan berbedanya pengalaman dan cara pandang 

masing-masing subjek. Dalam tipe prasangka, dua subjek tergolong 

tipe  asertive  dan tiga subjek tergolong tipe  ambivalent. Dampak 

prasangka yang dimiliki keempat subjek memiliki kesamaan yaitu 

pengucilan sosial dan adanya konflik sosial yang berbeda bentuk satu 

sama lainnya. Dampak prasangka pada kelima subjek juga 

menjelaskan adanya jarak sosial antara mahasiswa Papua dengan 

masyarakat etnis Jawa. 

2. Identitas Sosial, Fundamentalisme dan Prasangka Terhadap Pemeluk 

Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis. Retno Pandan Arum 

Kusumo Wardhani, Oman Fatturohman dan Adib Ahmad. Jurnal 

Multikultural dan Multireligius vol 12. 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara identitas  

sosial  dan  fundamentalisme agama  dengan  prasangka  terhadap 

pemeluk   agama  yang  berbeda  pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Subjek merupakan  330  mahasiswa  UIN  Sunan Kalijaga  

yang diminta untuk mengisi tiga  buah  skala,  yaitu skala  prasangka  

terhadap  agama  yang berbeda,  skala  identitas  sosial,  dan  skala 

fundamentalisme  agama.  Data  dianalisis menggunakan analisis 

regresi. Hasil  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat hubungan  antara  
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identitas  sosial  dan fundamentalisme  agama  secara  bersamasama  

dengan  prasangka  terhadap  agama yang  berbeda  (R  =  0.114,  p  =  

0.120). Penelitian ini juga tidak dapat membuktikan, baik  hubungan  

antara  fundamentalisme dengan  prasangka  terhadap  pemeluk agama  

yang  berbeda,  maupun  hubungan antara  identitas  sosial  dengan  

prasangka terhadap pemeluk agama yang berbeda 

3. Hubungan Antara Prasangka dengan Agresivitas pada Agama (Kristen-

Islam) di Poso Pasca Konflik Poso Tahun 1998-2001. Dennys 

Christovel Dese, Sutarto Wijono, dan Heru Astikasari S.M. 2015. 

Skripsi 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara prasaangka 

dan agresivitas pada agama (Kristen-Islam) di Poso pasca konflik 

Poso. Metode yang digunakan ialah kuantitatif dengan skala sebegai 

instrumen. Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat 

pemeluk agam kristen di kecamatan Pamona Puselemba yang 

berjumlah 120 orang dengan rentang usia 18-40 Tahun. Instrumen 

Penelitian menggunakan skala prasangka yang berdasarkan teori Sears 

(1985) dan skala agresivitas yang menggunakan skala yang 

dikembangkan Buss dan Perry (1992). Skala Prasangka terdiri dari 29 

aitem dan 20 aitem dinyatakan lolos seleksi dengan koefisien  alpha 

cronbach = 0,86. Sedangkan skala agresivitas terdiri dari 29 aitem 

dengan 23 aitem dinyatakan lolos seleksi dan memiliki koefisien alpha 

cronbach = 0,892. Hasil uji Korelasi menggunaka Product Momen 
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Pearson diperoleh skor sebesar 0,994 dengan signifikansi 0,0000 yang 

berarti bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara prasangka 

dengan agresivitas pada masyarakat agama (Kristen ) Poso di 

kecamatan Pamona Puselemba. Berdasarkan hasil uji analisis 

deskriptif menunjukkan prasangka dan agresivitas pada masyarakat 

(Kristen) di kecamatan Pamona Puselemba berada pada kategori 

sedang. 

4. Toleransi Beragama Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Qowaid. 

Jurnal Multikultural dan Multireligius vol 11. 2012 

Toleransi beragama merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk 

menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai 

perbedaan yang ada dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia itu 

Sikap tersebut tidak hanya bisa dilihat dari sisi agama, tetapi juga 

budaya, etnis dan bahasa. Siswa sekolah menengah memiliki posisi 

penting dan potensi besar dalam menciptakan toleransi beragama. 

Permasalaahnnya adalah seberapa besar sikap toleransi pada para 

siswa. Penelitian untuk studi dilakukan secara survey kuantitatif 

terhadap semua siswa sekolah lanjutan atas di pulau Jawa dan 

Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sikap 

pelajar terhadap toleransi antar agama cukup moderat. Ada 

kecenderungan mereka tidak tidak toleransi, tapi jumlahnya sedikit. 

Dibutuhkan upaya untuk mendorong semua siswa untuk meningkatkan 

sikap toleransi mereka 



12 

 

 

 

5. Hubungan Fanatisme Terhadap Klub Sepak Bola Eropa Dengan 

Toleransi Antar Fans Layar Kaca. Alfa Charyna. 2015. Skripsi 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara fanatisme 

terhadap klub sepak bola Eropa dengan Toleransi antar fans layar kaca. 

Metode penelitian ialah kuantitatif dengan sampel yang digunakan 

sebanyak 100 orang laki-laki. Kelompok subjek berasal dari beberapa 

kelompok fans klub yang ada. Pengambilan sampel menggunaka 

random sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala fanatisme 

terhadap klub sepak bola eropa dan skala toleransi antar fans layar 

kaca. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara fanatisme terhadap klub sepak bola eropa dengan 

toleransi antara fans layar kaca dianalisis berdasarkan uji korelasi 

Spearman dengan nilai r sebesar 0,719 (p > 0,05). 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Prasangka Agama 

Prasangka adalah sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota 

kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka pada 

kelompok tersebut (Baron & Bryne, 2004 ). Feldman  (Nuqul, 2004) 

mendefinisikan prasangka sebagai evaluasi negatif atau positif pada 

anggota kelompok tertentu yang didasarkan pada keanggotaan 

kelompoknya pada kelompok tersebut tanpa melihat karakter khas dari 

kelompok tersebut. Menurut Brehm & Kasin (Sarwono, 2006) prasangka 

adalah perasaan negatif yang ditujukan terhadap seseorang berdasar 

semata-mata pada keanggotaan mereka pada kelompok tertentu. Prasangka 

agama juga memiliki hubungan dengan agresivitas dimana koefisien 

hubungan sebesar 0,994 (Desse, 2015) 

Myers (2012) mendefinisikan prasangka sebagai praduga berupa 

penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dari 

anggotanya. Prasangka adalah sikap dan sikap adalah kombinasi yang jelas 

dari perasaan (feelings), kecenderungan bertindak (inclination to act), dan 

keyakinan (beliefs). Definisi Prasangka dapat dengan mudah diingat 

sebagai sikap ABC: affect (perasaan), behavior tendency (kecenderungan 

berperilaku), dan cognition (keyakinan) (Myers, 2012).
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1. Aspek Prasangka 

Prasangka adalah sikap (Myers,2012). Menurut Ahmadi (1991) sikap 

biasanya mempunyai tiga aspek yaitu: 

a. Aspek Kognitif 

Sikap yang berhubungan dengan gejala mengenal dalam 

fikiran, ini terwujud karena pengolahan pengalaman dan 

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang sekelompok 

obyek tertentu. 

b. Aspek Afektif 

Berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu 

seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya 

ditujukan kepada objek tertentu. 

c. Aspek Konatif 

Berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat 

kepada sesuatu obyek, misal: memberi pertolongan atau 

menjauhkan diri. 

2. Sumber Prasangka 

Myers (2012) menyatakan bahwa prasangka dapat muncul dai 

berbagai sumber, secara garis besar sumber prasangka dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian antara lain: 
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a. Sumber Sosial: 

1) Perbedaan Sosial 

Menurut Myers (2012) ketidaksamaan status akan 

melahirkan prasangka. Beberapa orang memperhatikan dan 

membenarkan perbedaan status. Mereka yang tinggi dalam 

orientasi dominasi sosial cenderung melihat orang lain 

dalam kaitannya dengan hierarki 

2) Sosialisasi 

Myers (2012) menyatakan prasangka tumbuh dari status 

yang tidak seimbang dari sumber sosial lainnya, termasuk 

nilai dan sikap yang kita pelajari. Menurut Castelli dkk 

(Myers, 2012) pengaruh dari sosialisasi keluarga tampak 

dalam prasangka anak-anak yang seringkali meniru 

prasangka yang mereka persepsi dari ibunya. 

3) Konformitas 

Prasangka sebagian besar dipertahankan oleh 

ketidakberdayaan. Jika prasangka telah diterima secara 

sosial, banyak orang yang akan mengikuti jejak tersebut 

dengan perlawanan yang lemah dan mengikuti kebiasaan 

yang ada. Tindakan mereka tidak terlalu memperlihatkan 

keinginan untuk membenci, tetapi lebih sebagai tindakan 
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karena adanya keinginan untuk disukai dan diterima 

(Myers, 2012) 

 

b. Sumber Motivasi 

1) Frustasi dan Agresi: Teori Kambing Hitam 

Rasa sakit dan frustasi sering kali memicu tindakan 

kekerasan. Ketika penyebab dari frustasi mengintimidasi 

atau tidak diketahui, kita sering kali melakukan kekerasan 

tanpa mempertimbangkan arah yang tepat untuk perilaku 

tersebut (Myers, 2012). Kompetisi merupakan suatu sumber 

frustasi utama yang dapat memperkuat prasangka. Oleh 

karena itu, teori konflik kelompok realistis menyebutkan 

bahwa prasangka meningkat ketika kelompok berkompetisi 

untuk sumber-sumber yang keberadannya jarang. 

2) Teori Identitas Sosial 

Chen dkk (Myer, 2012) menyatakan bahwa kesadaran 

mengenai siapa diri kita tidak hanya terdiri atas suatu 

identitas personal namun juga mengandung suatu identitas 

sosial. Kita mengevaluasi diri kita sebagian melalui 

keanggotaan kelompok yang kita miliki. Smith & Tyler 

(Myers, 2012) menyatakan bahwa kita tidak hanya mencari 

kehormatan bagi diri kita, namun juga kebanggan dalam 

kelompok kita. 
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c. Sumber Kognitif 

1) Kategorisasi 

Menurut Macrae & Bodenhausen (Myers, 2012) salah satu 

cara untuk menyederhanakan lingkungan kita adalah  denga 

membuat kategori, mengatur dunia dengan cara 

mengelompokkan objek-objek ke dalam kelompok-

kelompok. 

2) Perbedaan 

Ostrom & Sedikides (Myers, 2012) menyatakan bahwa 

pembentukan divisi dalam kelompok dapat menciptakan 

suatu efek homogenitas kelompok luar yaitu suatu perasaan 

bahwa mereka semua sama serta berbeda dari kita dan 

kelompok kita. Menurut Taylor & Fiske (Myers, 2012), 

ketika seseorang dari suatu kelompok terlihat mencolok , 

kita cenderung memandang orang tersebut sebagai 

penyebab dari apapun yang terjadi. 

3) Atribusi  

Dalam menjelaskan tindakan orang lain, kita sering kali 

terlibat dalam dasar atribusi yang keliru. Kita terlalu banyak 

mengatribusikan perilaku orang lain dengan sifat bawaan 

mereka, sehingga kita tidak memperhitungkan kekuatan 

situasional yang penting. 
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Berdasarkan definisi-definisi tokoh yang telah dijelaskan diatas, 

peneliti memutuskan untuk menggunakan definisi prasangka dari Myers 

(2012) sebagai landasan pembuatan alat ukur. Menurut Myers (2012) 

prasangka sebagai praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu 

kelompok dan setiap individu dari anggotanya, prasangka adalah sikap dan 

sikap adalah kombinasi yang jelas dari perasaan, kecenderungan bertindak, 

dan keyakinan. Definisi Myers ini kemudian akan diturunkan menjadi tiga 

aspek yaitu kognitif, afektif dan konatif dimana penejelasan mengenai 

masing-masing aspek tersebut menggunakan sumber dari buku Ahmadi 

(1991). 

B. Toleransi Beragama 

Khisbiyah (Qowaid, 2012) mendefinisikan toleransi adalah 

kemampuan untuk menahan hal-hal yang tidak kita setujui atau tidak kita 

sukai dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. 

Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan penerimaan dan penghargaan 

terhadap pandangan, keyakinan, nilai serta praktik orang atau kelompok 

lain yang berbeda. Qowaid (2012) sendiri mendefinisikan toleransi dalam 

kaitannya dengan agama dan kepercayaan sebagai sikap menghargai, 

membolehkan, membiarkan kepercayaan, agama yang berbeda tetap ada 

walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. 

Muhammad Ali (Bahari, 2010) mendefininisikan toleransi sebagai 

suatu sikap keberagaman yang terletak diantara dua titik ekstirm sikap 
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keberagaman yaitu eksklusif dan pluralis. Pada penelitiannya, Bahari 

(2010) mendefinisikan toleransi beragama sebagai kesadaran seseorang 

untuk menghargai, menghormati, membiarkan dan membolehkan 

pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang 

bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan praktik keagamaan orang lain 

yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka 

membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik. 

1. Aspek Toleransi 

Berdasarkan definisi toleransi beragama yang dikemukakan Bahari 

(2010), maka dapat disimpulkan aspek toleransi sebagai berikut: 

a. Menghargai pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

b. Menghormati pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

c. Membiarkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  
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d. Membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri. 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai toleransi yang telah ditulis 

oleh peneliti, maka peneliti memilih untuk menggunakan definisi dari 

penelitian Bahari tahun 2010 Menurut Bahari (2010) . Definisi toleransi 

beragama yang didefinisikan Bahari merupakan kesimpulan dari beberapa 

definisi tokoh di dalam penelitiannya. Definisi dari Bahari ini kemudian akan 

peneliti turunkan dalam aspek-aspek yang akan dijadikan dasar dalam 

pembuatan alat ukur. 

C. Front Pembela Islam (FPI) 

Front Pembela Islam atau yang biasa kita kenal dengan FPI 

merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan. 

Organisasi FPI untuk pertama kalinya dicetuskan di Petamburan, Jakarta 

dan dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm Ciputat 

Tangerang pada tanggal 25 Robi’uts Tsani 1419 Hijriyyah bertepatan 

dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyyah, untuk jangka waktu yang 

tidak ditentukan lamanya. Pusat Organisasi ini berkedudukan di Jakarta 

(FPI,2017). Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam 

secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj 
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Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da’wah, penegakan Hisbah dan 

Pengamalan Jihad (FPI,2017).   

FPI dalam menjalankan kegiatan organisasinya dibantu oleh lima 

badan khusus dan enam lembaga otonom. Lembaga khusus tersebut antara 

lain Badan Investigasi Front, Badan Anti Teror, Badan Pengkaderan Front 

Badan Ahli Front dan Badan Amil Zakat. Lembaga Otonom yang terdapat 

di dalam FPI antara lain Lembaga Dawah Front, Lembaga Informasi Front, 

Lembaga Ekonomi Front, Lembaga Bantuan Hukum Front, Lembaga 

Pemantau Ma’siat Front dan Lemabaga Kemanusiaan Front atau yang 

lebih dikenal dengan Hilal Merah Indonesia. Organisasi FPI juga memiliki 

empat Anak Organisasi yang Otonom dan Independen serta memiliki AD / 

ART, struktur organisasi, garis komando, program kerja dan pertanggung-

jawaban sendiri. Keempat organisasi tersebut antara lain Laskar pembela 

Islam, Mujahidah Pembela Islam, Front Mahasiswa Islam dan Serikat 

Pekerja Front (FPI,2017). 

D.  Peran Prasangka Agama Terhadap Toleransi Beragama Pada FPI 

Jawa Timur 

Prasangka adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu 

kelompok dan setiap individu dari anggotanya (Myers, 2012). Prasangka 

adalah sikap dan sikap adalah kombinasi yang jelas dari perasaan 

(feelings), kecenderungan bertindak (inclination to act), dan keyakinan 

(beliefs), sebagai sikap maka prasangka memiliki tiga aspek yang 
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dijadikan sebagai dasar pembuatan alat ukur yaitu kognitif, konatif dan 

afektif. Prasangka dapat muncul dari berbagai sumber Myers (2012) 

membagi sumber prasangka menjadi tiga bagian yaitu suber kognitif, 

sumber motivasi dan sumber sosial. Pada konteks agama, prasangka 

agama memiliki pengertian praduga berupa penilaian negatif mengenai 

agama lain dan setiap individu pada agama tersebut . Sikap prasangka 

agama ini tentunya dapat menimbulkan berbagai efek negatif. Salah satu 

penelitian mengenai prasangka agama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Dese (2015) meneliti mengenai hubungan prasangka agama dan 

agresivitas di Poso pasca konflik Poso, didapatkan hasil bahwa prasangka 

agama memiliki hubungan yang positif signifikan dengan agresi.  

Prasangka memiliki hubungan dengan toleransi. Allport 

(Faturochman, 1993) menyatakan bahwa cara berpikir orang yang 

berprasangka adalah kaku dan tidak toleran. Dalam penelitiannya Bahari 

(2010) mendefinisikan toleransi beragama sebagai kesadaran seseorang 

untuk menghargai, menghormati, membiarkan dan membolehkan 

pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang 

bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan praktik keagamaan orang lain 

yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka 

membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik. 

Menurut Bahari (2010) Toleransi merupakan elemen dasar yang 

dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan 

menghargai perbedaan yang ada, serta menjadi  entry point bagi 
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terwujudnya suasana dialog dan kerukunan antarumat beragama dalam 

masyarakat. Supaya  tidak  terjadi  konflik antarumat beragama, toleransi 

harus menjadi kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari 

tingkat anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, baik mahasiswa, 

pegawai, birokrat, bahkan siswa yang masih belajar di bangku sekolah. 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini menunjukkan 

bagaimana prasangka agama pada anggota FPI memiliki peran terhadap 

toleransi beragama. Gambar berikut ini menjelaskan mengenai peran 

prasangka agama (variabel X ) terhadap toleransi beragama (variabel Y), 

dimana dalam penelitian ini ingin melihat peran prasangka agama terhadap 

toleransi beragama tersebut. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam 

penelitian ini: 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

  Ha : Terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi beragama  

         pada FPI Jawa Timur 

Prasangka Agama Toleransi Beragama 
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H0 : Tidak terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi    

beragama pada FPI Jawa Timur 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, 

penelitian korelasional adalah penelitian yang sifatnya menanyakan 

hubungan anatara dua variabel atau lebih (Azwar, 2013). Penelitian ini 

juga merupakan penelitian payung yang melibatkan beberapa penelitian 

untuk mengaitkan beberapa variabel yang sudah disediakan yaitu 

prasangka agama, toleransi beragama, konflik, identitas sosial, fanatisme. 

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa ada beberapa variabel yang 

saling berperan dan mempengaruhi antara lain variabel identitas sosial ke 

prasangka, toleransi beragama ke intensi konflik dan prasangka ke konflik. 

Selain itu variabel toleransi beragama juga dipengaruhi variabel lain 

seperti konformitas, fanatisme agama, dan prasangka. Peneliti memilih 

variabel prasangka agama dan toleransi beragama sebagai variabel yang 

akan diteliti.  Berikut adalah bagan dari  variabel-variabel yang terdapat  

dalam penelitian payung yang dilakukan oleh peneliti:    
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Gambar 2. Variabel Penelitian Payung 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2013), identifikasi variabel penelitian adalah langkah 

penetapan variabel-variabel utama dalam peneitian dan penentuan 

fungsinya masing-masing. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prasangka agama. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah toleransi beragama.  

Social Value 

Orientation 

Identitas Sosial 

Fanatisme 

Agama 

Konformitas 

Prasangka 

Toleransi 

Agama 

Intensi 

Konflik 

Konflik 
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C. Definisi Operasional 

1. Prasangka Agama 

Prasangka Agama dalam penelitian ini merupakan variabel bebas. 

Prasangka agama adalah sikap negatif terhadap suatu kelompok agama 

dan masing-masing anggotanya di luar agamanya. Pengukuran 

prasangka agama pada penelitian menggunakan teori prasangka dari 

Myers (2012) dan aspek-aspek pembentuk sikap yang terdiri dari aspek 

kognitif, afektif dan konatif (Ahmadi, 1991). 

2. Toleransi Beragama  

Toleransi Beragama merupakan variabel terikat. Toleransi beragama 

ialah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghomati, 

membiarkan dan membolehkan pendirian pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik keagmaan orang lain yang berbeda atau 

bertentangan dengan perndirian sendiri. Pembuatan alat ukur toleransi 

beragama mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Bahari 

(2010). 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota FPI  Jawa Timur. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2013). Peneliti 

menggunakan G*Power 3.0.10 untuk menentukan jumlah sampel yang 

harus diambil dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan effect size 

sebesar 0.15, alpha eror probability 0.05 dan power sebesar 0.95. 

Sehingga menghasilkan sampel minimal sebanyak 89 sampel. Peneliti 

memilih 100 sampel untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam 

pengisian. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling atau pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling yaitu metode pengambilan 

sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada, dijumpai, atau yang 

tersedia (Sugiyono, 2013). Peneliti memilih subjek yang kebetulan ada 

atau tersedia pada saat penelitian berlangsung yaitu dengan cara 

mendatangi acara pengajian yang diselenggarakan oleh FPI Jawa 

Timur. 
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E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap persiapan penelitian terdiri dari: 

a. Melakukan studi pustaka tentang variabel yang telah ditentukan 

untuk mendapatkan konsep teoritis dan operasionalnya 

b. Menentukan sampel dan desain penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

c. Mengajukan perizinan kepada tempat tujuan penelitian. 

d. Membuat alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian 

untuk mengambil data. Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala prasangka agama dan skala toleransi 

beragama yang dibuat sendiri oleh peneliti. 

e. Melakukan uji coba alat ukur kepada FPI Malang dengan 

menyebar sebanyak 30 skala pada tanggal 16 Juli 2017 

f. Melakukan revisi alat ukur yaitu dengan cara mempertahankan 

aitem yang lulus uji validitas dan reliabilitas, membuang aitem-

aitem yang gugur serta menyusun kembali dalam alat ukur 

yang akan digunakan untuk pengambilan data. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelakasaanan adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan 

data dari para partisipan. Pelaksanaan dilakukan dengan cara 

membagikan skala kepada subjek penelitian. Peneliti akan mengambil 

data ketika FPI Jawa Timur sedang mengadakan kegiatan seperti 

pengajian atau acara keagamaan sehingga akan memudahkan peneliti 
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untuk mengidentifikasi mana yang merupakan anggota FPI. Penelitian 

ini dilakuka di Surabaya pada tanggal 24 September 2017. 

3. Tahap Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain: 

a. Pengolahan data yaitu dengan melakukan skoring pada setiap 

hasil skala, menghitung dan membuat tabulasi data yang 

diperoleh untuk kemudian dibuat tabel data dan melakukan 

analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik untuk 

menguji hipotesis penelitian. Tahap ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS version 20.0 for windows. 

b. Pembahasan dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil 

analisis statistik berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang 

diajukan sebelumnya dan merumuskan kesimpulan hasil 

penelitian. 

F. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di sekretariat FPI di Surabaya. Penelitian 

ini memakan waktu selama kurang lebih tiga bulan. 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) skala adalah seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dalam penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala model Likert yang terdiri 

dari dua macam pernyataan yaitu favorable (mendukung) dan unfavorable 
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(tidak mendukung) dan masing-masing pernyataan terdiri atas empat 

alternatif jawaban (Azwar, 2013). Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala psikologi, yakni skala prasangka agama 

dan skala toleransi beragama.  

 Tabel 1. 

Model Skala Likert 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Skala Prasangka Agama 

Peneliti membuat sendiri  skala prasangka agama berdasarkan 

definisi yang dikemukakan Myers (2012) yang kemudian dijelaskan 

menggunakan komponen sikap oleh Ahmadi (1991). Berikut 

blueprint  dari skala prasangka agama: 

Tabel 2.  

Blue Print Skala Prasangka Agama 

Aspek No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Kognitif 1,4,7,10,13,15 17,18 8 

Afektif 2,5,8,11,14,16 19,20 8 

Konatif 3,6,9,12 21,22 6 

Total 22 

 

 

Alternatif 

Pilihan Jawaban 

Item 

(Favorable) 

Item 

(Unfavorable) 

STS (Sangat 

Tidak Setuju) 

1 4 

TS (Tidak 

Setuju) 

2 3 

S (Setuju) 3 2 

SS (Sangat 

Setuju) 

4 1 
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      2. Skala Toleransi Beragama 

Peneliti membuat sendiri skala toleransi beragama berdasarkan 

definisi yang dikemukakan Bahari (2010), yang kemudian dari 

definisi tersebut diturunkan menjadi aspek-aspek. Berikut blue print 

dari skala toleransi beragama: 

Tabel 3.  

Blue Print Skala Toleransi Beragama 

Aspek  No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Menghargai pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri 

1,4 9, 12 4 

Menghormati pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri.  

2, 3 10, 11  4 

Membiarkan pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri.  

6, 7  14, 15 4 
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Membolehkan pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri. 

 

5, 8 13, 16 4 

Total 16 

 

H. Pengujian Alat Ukur 

1. Daya Diskriminasi Item 

Menurut Azwar (2012), daya diskriminasi aitem merupakan sejauh 

mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok 

individu yang memiliki atau tidak memiliki atribut yang diukur. 

Pengujian daya diskriminasi aitem dilakukan dengan cara menghitung 

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor 

skala itu sendiri. Formula yang digunakan adalah formula koefisien 

product-moment pearson. Besarnya koefisien korelasi aitem total 

bergerak dari 0 sampai 1,00 dengan tanda positif atau negatif . Sebuah 

aitem dikatakan memiliki daya beda yang bagus apabila memiliki nilai 

koefisien korelasi aitem minimum 0,30 (Azwar, 2012). Berikut ini 

tabel kedua skala penelitian setelah dilakukan uji coba: 
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a. Blue Print Prasangka Agama 

Tabel 4. 

Blue Print Skala Prasangka Setelah Aitem Dihapus 

Aspek No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Kognitif 1,4,10,13,15 18 6 

Afektif 2,5,8,11,14,16 19,20 8 

Konatif 3,6,9,12 21,22 6 

Total 20 

 

b. Blue Print Skala Toleransi Beragama 

Tabel 5. 

Blue Print Skala Toleransi Beragama Setelah Aitem Dihapus 

Aspek  No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Menghargai pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri 

1,4 12 3 

Menghormati pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

3 -  1 

Membiarkan pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

 

6, 7   15 3 

Membolehkan pendirian, 5, 8 13, 16 4 
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pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri. 

 

Total 11 

 

2. Validitas 

Validitas merupakan sejauh mana akurasi suatu tes atau skala 

dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara 

akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2012). Validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas tampang dan 

validitas logis yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Validitas Tampang 

Validitas tampang hanya didasarkan pada penilaian 

terhadap format penampilan tes dan kesesuaian konteks aitem 

dengan tujuan alat ukur tes. Validitas tampang akan dilihat 

dengan cara meminta subjek penelitian untuk memberikan 

tanggapan tentang alat ukur yang digunakan yang selanjutnya 

akan digunakan untuk mengetahui kesesuaian tampilan dari 

suatu alat ukur dengan isinya. Berikut adalah hasil validitas 

tampang: 
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 Tabel 6. 

  Data Validitas Tampang 

Kriteria Keterangan Total 

Kejelasan tampilan 

dan layout 

Ya (Jelas) 29 

Tidak (Tidak Jelas) 1 

Kesesuaian jarak 

spasi dan huruf 

Ya (Jelas) 28 

Tidak (Tidak Jelas) 2 

Kejelasan kalimat 

yang disampaikan 

Ya (Jelas) 27 

Tidak (Tidak Jelas) 3 

 

b. Validitas Isi 

Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu aitem 

merupakan representasi dari karakteristik atribut yang hendak 

diukur, serta relevansinya dengan indikator keperilakuakn 

sebagai operasionalisasi dari atribut tersebut, untuk 

menghasilkan validitas logis peneliti harus melakukan 

penilaian kelayakan isi aitem yang bersifat kualitatif dan 

judgemental dengan bantuan panel expert (Azwar, 2012). 

Peneliti, dalam penelitian ini meminta dosen pembimbing 

sebagai expert judgement. 

3. Reliabilitas 

Uji reliabilitas mengarah pada konsistensi alat ukur, yang 

mengandung seberapa tinggi kecermatan pengukuran (Azwar, 2012). 

Reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliabel. 
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 Reliabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan pendekatan 

konsistensi internal dengan perhitungan rumus Cronbach’s Alpha. 

Azwar (2012) mengatakan bahwa nilai dari hasil perhitungan 

reliabilitas  bergerak dari angka 0 hingga angka 1,00. Jika nilai 

reliabilitas semakin mendekati nilai 1,00 maka reliabilitasnya semakin 

baik atau reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada masing-

masing skala: 

Tabel 7. 

 Reliabilitas Skala 

NO Skala Alpha Cronbach Keterangan 

1 Prasangka Agama 0,935 Reliabel 

2 Toleransi Beragama 0,888 Reliabel 

 

I. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji linieritas dan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah uji 

asumsi yang akan dilakukan: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data 

pada penelitian menyebar secara normal atau tidak. Penelitian ini , 

menggunakan Kolmogrov Smirnov (K-S) untuk mengetahui hasil 

dari uji normalitas. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika 

taraf siginfikannya > 0,05. 
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b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

variabel dalam penelitian memiliki hubungan yang linier atau 

tidak. Hubungan yang linier menggambarkan bahwa perubahan 

pada variabel bebas akan cenderung diiikuti oleh perubahan pada 

variabel terikat. Penghitungan uji linier dilakukan dengan uji F 

pada SPSS 20.0, suatu hubungan dikatakan linier apabila taraf 

signifikannya > 0,05. 

c. Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas unuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, 

sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedasitas. 

Pengujian dimaksud untuk memberikan keyakinan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variasi yang sama. Peneliti menggunakan scatterplot dengan SPSS 

20.0 for Windows. 

2.   Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis 

penelitian dapat diterima atau tidak. Uji hipotesis yan digunakan oleh 

peneliti adalah analisis regresi sederhana. Analisis ini untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh prasangka agama terhadap 
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toleransi beragama pada anggota FPI di Surabaya. Perhitungan uji 

hipotesis ini akan menggunakan SPSS 20.0 for windows.



 

BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota dan simpatisan FPI Jawa 

Timur yang berjumlah 113 orang. Berikut adalah data demograis subjek 

penelitian yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 8.   

Data Demografis Subjek Penelitian 

NO Kategori Macam Kategori Jumlah 

 

 

 

1.  

 

 

 

Usia 

15-20 11 

21-30 33 

31-40 33 

41-50 28 

51-60 6 

61-70 1 

Tidak diisi 1 

 

2.  

 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 107 

Perempuan 15 

Tidak Diisi 1 
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3.  

 

 

 

 

 

Pendidikan 

Terakhir 

Aliyah 

Ihya’Usssunah 

1 

Mahaad Aly 1 

Pondok Pesantren 1 

SD 2 

SMP 13 

SMA 66 

D1 1 

D3 2 

S1 19 

S2 3 

Tidak Diisi 4 

 

4.  

 

Status Keanggotaan 
Anggota 89 

Tidak Diisi 24 

 

2. Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk membandingkan data yang 

didapatkan secara hipotetik dengan data yang didapatkan di lapangan (data 

empirik), yang mana data tersebut akan dikategorisasikan dengan kategori 
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rendah, sedang, maupun tinggi. Data hipotetik dapat diperoleh menggunakan 

perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus (Azwar, 2012): 

Tabel 9.  

Rumus Data Hipotetik 

Statistik Rumus 

Nilai minimum hipotetik Skor aitem terendah × ∑ aitem 

Nilai maksimum hipotetik Skor aitem tertinggi × ∑ aitem 

Mean hipotetik ∑ aitem × nilai tengah dari skor aitem 

Standar deviasi hipotetik Skor maksimum – skor minimum 

6 

 

Data empirik dapat diketahui dengan menggunakan SPSS 20.0 for 

windows. Berikut perbandingan antara data hipotetik dan data empirik dari 

variabel perkembangan moral dan perilaku prososial: 

Tabel 10.  

Perbandingan Data Hipotetik dan Data Empirik Prasangka Agama dan Toleransi 

Beragama 

Variabel N Data Hipotetik Data Empirik 

Mean Std. 

Dev. 

Nilai Mean Std. 

Dev. 

Nilai 

Min. Maks. Min. Maks. 

Prasangka 

Agama 

113 40 10 20 80 36,89 8,25 20 57 

Toleransi 

Beragama 

113 22 5,5 11 44 28,72 4,59 18 43 

 

Berdasarkan hasil standar deviasi yang telah dibandingkan antara variabel 

prasangka agama dan toleransi beragama, maka didapatkan hasil bahwa standar 

deviasi pada data hipotetik lebih besar dibandingkan data empiris, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa skor subjek pada variabel prasangka agama dan 

variabel toleransi beragama memiliki variasi yang rendah dengan demikian 

skor subjek cenderung seragam.  
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Perbandingan mean data hipotetik dan empirik didapatkan hasil bahwa 

mean variabel prasangka agama dan toleransi beragama pada data empirik 

lebih kecil dibandingkan data hipotetik, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tingkat prasangka agama dan tingkat toleransi beragama pada subjek 

cenderung rendah. 

3. Kategorisasi Variabel 

Kategorisasi variabel bertujuan untuk menempatkan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur. Kontinum jenjang ini dibagi menjadi tiga, 

yakni rendah, sedang dan tinggi. Berikut merupakan tabel kategorisasi variabel 

(Azwar, 2012): 

Tabel 11.  

Kategorisasi Variabel 

Rentang Skor Kategori 

X < (µ-1σ)  Rendah Rendah 

(µ-1σ) ≤ X< (µ+1σ)  Sedang Sedang 

X ≥ (µ+1σ)  Tinggi Tinggi 

 

Keterangan: 

X = skor responden 

µ = mean hipotetik 

σ  = standar deviasi hipotetik 

Berikut ini adalah hasil perhitungan dalam menentukan kategorisasi 

variabel perkembangan moral dan perilaku prososial: 
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Tabel 12.  

Kategorisasi Variabel Prasangka Agama dan Toleransi Beragama 

Variabel Rentang Skor Kategori Jumlah 

Respond

en 

Prasangka 

Agama 

X < 30 Rendah 22 

30 ≤ X< 50 Sedang 82 

X ≥ 50 Tinggi 9 

 Total  113 

Toleransi 

Beragama 

X < 16,5 Rendah 0 

16,5 ≤ X< 27,5 Sedang 42 

X ≥ 27,5 Tinggi 71 

Total  113 

  

 Berdasarkan tabel kategorisasi variabel dapat dilihat bahwa pada variabel 

prasangka agama sebanyak 22 subjek berada pada kategori rendah, 82 subjek 

dikategorikan pada kategori sedang, dan 9 subjek berada pada kategori tinggi. 

Berdaasarka tabel kategorisasi variabel toleransi beragama didapatkan hasil 

sebanyak 0 subjek berada pada kategori rendah, 42 subjek berada pada kategori 

sedang, dan 71 subjek berada pada kategori tinggi. 

4. Uji Normalitas 

 Berdasarkan hasil pengujian menggunakan One Sample Kolmogrov 

Smirnov, diperoleh hasil bahwa nila dari residual berdistribus normal dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,200 (> 0,05). Hal ini berarti data residual 

terdistribusi secara normal, sehinnga tidak ada variabel X yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap variabel Y selain variabel yang diteliti oleh peneliti. 
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5. Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil pengujian untuk uji linieritas, dapat diketahui bahwa 

data linieritas yakni dengan taraf siginifikansi 0.643 (>0,05). Hal ini dapat 

dikatakan bahwa adanya hubungan linier antara variabel prasangka agama dan 

toleransi beragama. 

6. Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan scatterplot, 

didapatkan hasil bahwa pola titik-titik pada scatterplot regresi antara 

standarized predicted value (Y) dengan studentized residual (X) tidak 

menunjukkan pola-pola tertentu dan titik-titik tersebar secara acak 

 
Gambar 3. Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas 
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7. Uji Hipotesis 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana, maka 

didapatkan hasil bahwa koefisien nilai F sebesar 30,960 dan koefisien nilai p 

sebesar 0,00 (p < 0,05) sehingga terdapat peran prasangka agama terhadap 

toleransi beragama pada FPI Jawa Timur dan hipotesis alternatif (Ha) dapat 

diterima., selain itu terdapat arah yang negatif antara prasangka agama dan 

toleransi beragama sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi prasangka 

agama maka semakin rendah toleransi beragama pada FPI Jawa Timur. 

 Kofisien regresi variabel X (B) didapatkan hasil sebesar -0,260, sementara 

itu nilai konstantanya sebesar 38,319. Makna dari koefisien regresi (B) sebesar 

-0,260 adalah jika konstanta dianggap bernilai 0 maka setiap peningkatan 

variabel X sebesar 1 (prasangka agama) maka variabel Y akan menurun 

sebesar 0,260. Nilai R Square yaitu sebesar 0,218 hal ini menunjukkan bahwa 

prasangka agama memiliki pengaruh sebesar 21,8% sedangkan sisanya sebesar 

78,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti oleh peneliti. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertuuan untuk mengetahui apakah terdapat peran prasangka 

agama terhadap toleransi beragama, berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan uji regresi didapatkan hasil yang signifikan, sehingga hipotesis 

alternati (Ha) yaitu terdapat peran antara prasangka agama dan toleransi 

beragama pada FPI di Jawa Timur, diterima dan hipotesi nihil (H0) ditolak. 

Koefisien regresi (B) terdapat arah yang negatif pada variabel X terhadap Y 

sehingga semakin tinggi prasangka agama maka semakin rendah toleransi dan 
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begitu juga sebaliknya semakin rendah prasangka agama maka semakin tinggi 

toleransi beragama. 

Menurut Augustinus dan Reynold (Sarwono, 2002) menjelaskan bahwa 

prasangka sebagai upaya atau keinginan merendahkan individu atau kelompok 

lain. Prasangka sendiri bisa muncul dalam berbagai kehidupan sosial termasuk 

aspek agama. Prasangka agama yang sering kali kita temui misalnya prasangka 

terhadap umat Muslim yang dianggap teroris dan tidak menghargai, serta 

pandangan terhadap orang Kristen dan Yahudi yang dianggap tidak akan 

membiarkan umat Muslim mengalami kemajuan karena dianggap sebagai 

sebuah ancaman bagi umat Kristen dan Yahudi (Bahari, 2010). 

 Menurut Allport (Faturochman, 1993) mengatakan bahwa cara berpikir 

orang yang berprasangka adalah kaku dan tidak toleran, artinya orang yang 

berprasangka cenderung untuk melakukan tindakan intoleran. Pernyataan 

Allport ini diperkuat dengan hasil penelitian ini yang didapatkan hasil bahwa 

terdapat peran negatif prasangka agama terhadap toleransi beragama, dimana 

jika semakin besar prasangka yang muncul dalam anggota FPI Jawa Timur 

maka semakin rendah perilaku toleransinya.  

Pengaruh variabel prasangka terhadap variabel toleransi beragama sebesar 

21,8%, yang berarti bahwa ada variabel lain diluar variabel prasangka yang 

dapat berpengaruh kepada variabel toleransi. Dalam penelitian Bahari (2010) 

mengenai pengaruh kepribadian, keterlibatan organisasi, hasil belajar 

pendidikan agama dan lingkungan pendidikan didapatkan hasil bahwa variabel 

lingkungan pendidikan secara langsung memiliki pengaruh kepada variabel 
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toleransi agama sebesar 7,2% (Bahari, 2010). Variabel lingkungan pendidikan 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar dibandingkan variabel 

lainnya, meskipun terlihat kecil namun lingkungan pendidikan memiliki andil 

bagi terbentuknya toleransi beragama dalam diri seseorang. Pendidikan adalah 

suatu proses perkembangan, kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku 

lainnya yang berlaku dalam masyarakat dimana ia hidup, selain itu pendidikan 

juga merupakan suatu proses dimana seseorang dipengaruhi lingkungan terpilih 

dan terkontrol sehingga ia dapat mengembankan diri pribadi secara optimum 

dan kompeten dala kehidupan masyarakat (Yusuf, 1996). Berdasarkan definisi 

diatas maka dapat dilihat adanya kemungkinan toleransi beragama dapat 

ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat. 

 Penelitian yang dilakukan Sulivan,dkk mengenai toleransi dalam konteks 

politik menemukan bahwa ada tiga variabel yang bisa mempengaruhi secara 

langsung terhadap toleransi politik. Variabel tersebut adalah norma umum, rasa 

aman dan perasaan terancam. Variabel yang memiliki pengaruh terbesar adalah 

perceived threat atau ancaman yang dirasakan, memiliki pengaruh sebesar 43% 

serta memiliki arah hubungan yang negatif (Sulivan dkk, 1981). Berbicara 

mengenai konteks agama intoleransi agama akan muncul jika seseorang atau 

sekelompok orang merasa ada ancaman terhadap agamanya. Penelitian 

Sullivan relevan dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Tahun 2014 FPI 

pernah tercatat melakukan aksi yang berujung tindakan anarkis untuk menolak 

Ahok dilantik sebagai Gubernur (Setyanto, 2015). FPI menganggap bahwa 
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seorang pemimpin seharusnya berasal dari Muslim dan mereka melakukanya 

karna menganggap sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran. 

 Asumsi masyarakat selama ini menganggap bahwa FPI merupakan 

orgaisasi masyarakat yang memiliki prasangka agama yang tinggi terhadap 

kelompok diluarnya, namun dalam penelitian ini data yang didapat justru 

sebaliknya dari 113 subjek sebanyak 82 subjek memiliki prasangka yang 

sedang. Berdasarkan data diatas, maka asumsi masyarakat bahwa FPI memiliki 

prasangka yang tinggi dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan Nelson (2016) bahwa individu yang melibatkan 

agamanya di dalam kehidupan sehari-sehari cenderung memiliki prasangka 

yang rendah, sedangkan pada variabel toleransi beragama didapatkan data dari 

113 subjek 71 orang berada pada kategori tinggi sedangkan sisanya berada 

pada kategori sedang. Hal ini berarti toleransi beragama yang pada anggota FPI 

Jatim cenderung tinggi. 

 Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prasangka agama 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi toleransi beragama dan 

memiliki arah hubungan yang negatif. Semakin tinggi prasangka agama maka 

semakin rendah toleransi beragama pada FPI Jawa Timur dan semakin rendah 

prasangka maka semakin tinggi toleransi beragama pada FPI Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai peran prasangka agama 

terhadap toleransi beragama, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

penelitian ini tidak jauh berbeda atau sesuai dengan penelitian terdahulu, teori 

dan kondisi FPI yang sesungguhnya 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, 

antara lain : 

1. Ada anggota FPI yang enggan untuk mengisi karena dianggap sensitif 

2. Waktu menyebar skala ketika selesai pengajian sehingga ada anggota 

yang sudah pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian, diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi 

beragama sebesar 21,8% dan memiliki arah yang negatif pada anggota FPI 

Jawa Timur. Semakin tinggi prasangka agama maka semakin rendah toleransi 

beragama pada anggota FPI Jawa Timur. 

 

B. Saran 

1. Saran Teoritis 

a. Peneliti selanjutnya dapat meneliti prasangka agama dengan variabel lain. 

b. Peneliti selanjutnya yang meneliti FPI disarankan untuk memperluas        

wilayah dalam pengambilan sampel serta melakukan pendekatan lebih 

mendalam dengan FPI. 

c. Peneliti selanjutnya dapat lebih menggali lagi teori toleransi beragama    

dikarenakan kajiannya yang masih terbatas. 

1. Saran Praktis 

Saran yang peneliti berikan adalah agar  FPI untuk mengurangi tindakan-

tindakan intoleran yang dapat mencoreng nama FPI maka lebih baik untuk 

memahami dan mengenal kelompok agama yang berbeda sehingga dapat 
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mengurangi prasangka terhadap kelompok agama lain yang berbeda  dari 

FPI.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Hasil Output SPSS 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 113 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.06502010 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.039 

Test Statistic .069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Hasil Uji Linieritas 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Toleransi * 

Prasangka 

Between 

Groups 

(Combined) 1004.380 33 30.436 1.765 .021 

Linearity 516.207 1 516.207 29.929 .000 

Deviation from 

Linearity 
488.173 32 15.255 .884 .643 

Within Groups 1362.558 79 17.248   

Total 2366.938 112    
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Hasil Uji Hipotesis 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Prasangka
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Toleransi 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .467
a
 .218 .211 4.083 

a. Predictors: (Constant), Prasangka 

b. Dependent Variable: Toleransi 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 516.207 1 516.207 30.960 .000
b
 

Residual 1850.731 111 16.673   

Total 2366.938 112    

a. Dependent Variable: Toleransi 

b. Predictors: (Constant), Prasangka 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38.319 1.768  21.674 .000 

Prasangka -.260 .047 -.467 -5.564 .000 

a. Dependent Variable: Toleransi 
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LAMPIRAN 2  

SKALA SEBELUM TRY OUT 
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Jurusan Psikologi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Brawijaya Malang  

2017 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Selamat pagi/siang/sore 

 

Kami adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan 

penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang S1 (Skripsi). 

Kami memohon kesediaan anda untuk mengisi beberapa skala kuisioner 

yang ada di buku ini. Setiap skala memiliki cara pengerjaan yang berbeda 

– beda. Untuk itu sebelum mengisi skala, disarankan untuk membaca 

petunjuk pengerjaan terlebih dahulu.  

Identitas diri beserta jawaban yang anda berikan akan dijamin 

kerahasiaannya dan hanya dipergunakan sebagai data penelitian. Silahkan 

menjawab sesuai dengan keadaan diri anda pada saat ini. Tidak ada 

jawaban benar/salah atau pun baik/buruk.  

Pengerjaan setiap skala berakhir ketika anda membaca instruksi : 

Akhir Dari Skala X. Kerjakan sebaik – baiknya setiap skala yang ada, 

jangan sampai ada nomor atau pun skala yang terlewatkan.  

 

Hormat kami 

Tim Peneliti Psikologi Universitas Brawijaya Malang  
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IDENTITAS DIRI 

 

Sebelum mengisi beberapa skala yang ada, silahkan isi kolom 

identitas terlebih dahulu : 

 

 

Nama 

(boleh 

inisial)  

:  

Usia  :  

Jenis 

Kelamin 

:  

Pendidikan 

Terakhir  

:  

Jabatan di 

FPI  

:  

Tahun 

Aktif  

:  
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Instruksi 

Keterangan penilaian jawaban anda berikan  :  

STS  : Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 

yang ada 

TS  : Tidak Setuju  dengan pernyataan yang 

ada 

S  : Setuju dengan pernyataan yang ada 

SS  : Sangat Setuju dengan pernyataan yang 

ada  

 

CONTOH PENGERJAAN  

Berikan tanda centang () pada jawaban yang anda pilih. Contoh : 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya adalah orang yang mandiri     
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Skala Prasangka Agama 

Skala I 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 

Biasanya kelompok yang berbeda 

agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

2 

Saya merasa tidak nyaman jika 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya  

    

3 

Saya cenderung menjauhkan diri 

dengan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

4 

Kebanyakan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

5 

Saya merasa cemas jika berada 

didekat kelompok yang berbeda 

agama dengan saya.  

    

1 dari 4 halaman 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 
Saya tidak ingin menjalin relasi 

dengan kelompok yang berbeda 
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agama dengan saya. 

7 

Saya yakin akan memilih pemimpin 

yang seagama dalam lingkungan 

sosial.  

    

8 

Saya bisa merasa iri tanpa sebab 

yang jelas kepada kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

9 
Saya cenderung mencela kelompok 

yang berbeda agama dengan saya.  

    

10 

Saya yakin kelompok agama lain 

tidak akan membela kepentingan 

kelompok saya jika terjerat masalah.  

    

11 
Saya benci dengan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

12 

Saya cenderung menghina 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

13 

Saya berharap tidak ada lagi 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

2 dari 4 halaman  

 

No Pernyataan STS TS S SS 

14 

Saya dengan tegas akan menolak 

keberadaan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

15 Jika saja tidak ada kelompok yang     
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berbeda agama dengan saya, tentu 

tidak akan terjadi kerusuhan. 

16 

Orang yang berbeda agama dengan 

saya adalah musuh yang 

menyebalkan. 

    

17  

Bagi saya pemimpin di dalam 

lingkungan sosial tidak harus 

berasal dari orang yang seagama 

dengan saya. 

    

18 
Perbedaan agama dalam lingkungan 

sosial adalah suatu hal yang indah.  

    

3 dari 4 halaman 

No Pernyataan STS TS S SS 

19 

Saya merasa nyaman untuk 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya.  

    

20 

Saya menghargai keberadaan 

kelompok agama yang berbeda 

dengan saya.  

    

21 

Saya mudah untuk berbaur dengan 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya.  

    

22 

Bagi saya menjalin relasi dengan 

kelompok yang berbeda agama 

adalah hal yang menyenangkan.  

    

 

4 dari 4 halaman 
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Skala Toleransi Beragama 

Skala V 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 
Saya mengakui keberadaan agama 

lain di lingkungan sekitar saya.  

    

2 

Saya memberikan ucapan selamat 

kepada umat agama lain yang 

sedang merayakan hari raya 

keagamaanya.  

    

3 

Saya tidak akan menyembunyikan 

klakson jika melewati rumah ibadah 

agama lain yang sedang 

menjalankan ibadahnya.  

    

4 

Saya akan membantu teman saya 

yang sedang tertimpa musibah 

meskipun berbeda agama.  
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5 

Saya tidak keberatan dengan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan saya  

    

1 dari 3 halaman 

 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 

Bagi saya pemimpin dalam 

lingkungan sosial boleh berasal dari 

agama yang berbeda dengan saya.  

    

7 

Saya akan membiarkan orang lain 

untuk beribadat meskipun dekat 

dengan tempat tinggal saya.   

    

8 

Saya akan meminjamkan tempat 

saya untuk kegiatan keagamaan 

umat agama lain.  

    

9 

Bagi saya agama saya adalah satu-

satunya agma yang saya akui dan 

benar di dalam lingkungan sekitar 

saya.  

    

10 

Saya enggan memberikan ucapan 

selamat kepada umat agama lain 

yang sedang merayakan hari 

keagamaannya. 

    

11 Bagi saya membunyikan klakson     
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ketika melewati tempat ibadah 

agama lain yang sedang 

menjalankan kegiatan 

keagamaannya adalah suatu hal 

yang wajar.  

2 dari 3 halaman 

No Pernyataan STS TS S SS 

12 
Saya hanya akan membantu teman 

yang seagama dengan saya.  

    

13 

Saya tidak akan mengizinkan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan sekitar saya.  

    

14 

Bagi saya pemimpin di lingkungan 

sosial  haruslah orang yang 

seagama dengan saya  

    

15 

Saya tidak mau ada kegiatan 

keagamaan umat agama lain di 

sekitar lingkungan saya.  

    

16 

Saya tidak akan meminjamkan 

tempat saya untuk kegiatan 

keagamaan umat agama lain.  

    

3 dari 3 halaman 
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LAMPIRAN 3 

SKALA SESUDAH TRY OUT 
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Kuisioner Penelitian Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

Jurusan Psikologi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Brawijaya Malang  

2017 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Selamat pagi/siang/sore 

 

Kami adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan 

penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang S1 (Skripsi). 

Kami memohon kesediaan anda untuk mengisi beberapa skala kuisioner 

yang ada di buku ini. Setiap skala memiliki cara pengerjaan yang berbeda 

– beda. Untuk itu sebelum mengisi skala, disarankan untuk membaca 

petunjuk pengerjaan terlebih dahulu.  

Identitas diri beserta jawaban yang anda berikan akan dijamin 

kerahasiaannya dan hanya dipergunakan sebagai data penelitian. Silahkan 

menjawab sesuai dengan keadaan diri anda pada saat ini. Tidak ada 

jawaban benar/salah atau pun baik/buruk.  

Pengerjaan setiap skala berakhir ketika anda membaca instruksi : 

Akhir Dari Skala X. Kerjakan sebaik – baiknya setiap skala yang ada, 

jangan sampai ada nomor atau pun skala yang terlewatkan.  

 

Hormat kami 

Tim Peneliti Psikologi Universitas Brawijaya Malang  

IDENTITAS DIRI 
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Sebelum mengisi beberapa skala yang ada, silahkan isi kolom 

identitas terlebih dahulu : 

 

 

Nama 

(boleh 

inisial)  

:  

Usia  :  

Jenis 

Kelamin 

:  

Pendidikan 

Terakhir  

:  

Jabatan di 

FPI  

:  

Tahun 

Aktif  

:  
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Instruksi Khusus Skala II-VII 

Keterangan penilaian jawaban anda berikan  :  

STS  : Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 

yang ada 

TS  : Tidak Setuju  dengan pernyataan yang 

ada 

S  : Setuju dengan pernyataan yang ada 

SS  : Sangat Setuju dengan pernyataan yang 

ada  

 

CONTOH PENGERJAAN  

Berikan tanda centang () pada jawaban yang anda pilih. Contoh : 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya adalah orang yang mandiri     
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SKALA PRASANGKA 

Skala II 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 

Biasanya kelompok yang berbeda 

agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

2 

Saya merasa tidak nyaman jika 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya.  

    

3 

Saya cenderung menjauhkan diri 

dengan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

4 

Kebanyakan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

5 

Saya merasa cemas jika berada 

didekat kelompok yang berbeda 

agama dengan saya.  

    

1 dari 3 halaman 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 
Saya tidak ingin menjalin relasi 

dengan kelompok yang berbeda 
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agama dengan saya. 

7 

Saya bisa merasa iri tanpa sebab 

yang jelas kepada kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

8 
Saya cenderung mencela kelompok 

yang berbeda agama dengan saya.  

    

9 

Saya yakin kelompok agama lain 

tidak akan membela kepentingan 

kelompok saya jika terjerat masalah.  

    

10 
Saya benci dengan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

11 

Saya cenderung menghina 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

12 

Saya berharap tidak ada lagi 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

13 

Saya dengan tegas akan menolak 

keberadaan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

2 dari 3 halaman 

No Pernyataan STS TS S SS 

14 

Jika saja tidak ada kelompok yang 

berbeda agama dengan saya, tentu 

tidak akan terjadi kerusuhan. 

    

15 

Orang yang berbeda agama dengan 

saya adalah musuh yang 

menyebalkan. 

    



76 

 

 

 

16 
Perbedaan agama dalam lingkungan 

sosial adalah suatu hal yang indah.  

    

17 

Saya merasa nyaman untuk 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya.  

    

18 

Saya menghargai keberadaan 

kelompok agama yang berbeda 

dengan saya.  

    

19 

Saya mudah untuk berbaur dengan 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya.  

    

20 

Bagi saya menjalin relasi dengan 

kelompok yang berbeda agama 

adalah hal yang menyenangkan.  

    

3 dari 3 halaman 
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SKALA TOLERANSI BERAGAMA 

Skala V 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 
Saya mengakui keberadaan agama 

lain di lingkungan sekitar saya.  

    

2 

Saya tidak akan menyembunyikan 

klakson jika melewati rumah ibadah 

agama lain yang sedang 

menjalankan ibadahnya.  

    

3 

Saya akan membantu teman saya 

yang sedang tertimpa musibah 

meskipun berbeda agama.  

    

4 

Saya tidak keberatan dengan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan saya  

    

5 

Bagi saya pemimpin dalam 

lingkungan sosial boleh berasal dari 

agama yang berbeda dengan saya.  
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1 dari 2 halaman 

 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 

Saya akan membiarkan orang lain 

untuk beribadat meskipun dekat 

dengan tempat tinggal saya.   

    

7 

Saya akan meminjamkan tempat 

saya untuk kegiatan keagamaan 

umat agama lain.  

    

8 

Saya hanya akan membantu teman 

yang seagama dengan saya.  

    

9 

Saya tidak akan mengizinkan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan sekitar saya.  

    

10 

Saya tidak mau ada kegiatan 

keagamaan umat agama lain di 

sekitar lingkungan saya.  

    

11 

Saya tidak akan meminjamkan 

tempat saya untuk kegiatan 

keagamaan umat agama lain.  

    

2 dari 2 halaman 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Prasangka Agama 

Prasangka adalah sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota 

kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka pada 

kelompok tersebut (Baron & Bryne, 2004 ). Feldman  (Nuqul, 2004) 

mendefinisikan prasangka sebagai evaluasi negatif atau positif pada 

anggota kelompok tertentu yang didasarkan pada keanggotaan 

kelompoknya pada kelompok tersebut tanpa melihat karakter khas dari 

kelompok tersebut. Menurut Brehm & Kasin (Sarwono, 2006) prasangka 

adalah perasaan negatif yang ditujukan terhadap seseorang berdasar 

semata-mata pada keanggotaan mereka pada kelompok tertentu. Prasangka 

agama juga memiliki hubungan dengan agresivitas dimana koefisien 

hubungan sebesar 0,994 (Desse, 2015) 

Myers (2012) mendefinisikan prasangka sebagai praduga berupa 

penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dari 

anggotanya. Prasangka adalah sikap dan sikap adalah kombinasi yang jelas 

dari perasaan (feelings), kecenderungan bertindak (inclination to act), dan 

keyakinan (beliefs). Definisi Prasangka dapat dengan mudah diingat 

sebagai sikap ABC: affect (perasaan), behavior tendency (kecenderungan 

berperilaku), dan cognition (keyakinan) (Myers, 2012).
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1. Aspek Prasangka 

Prasangka adalah sikap (Myers,2012). Menurut Ahmadi (1991) sikap 

biasanya mempunyai tiga aspek yaitu: 

a. Aspek Kognitif 

Sikap yang berhubungan dengan gejala mengenal dalam 

fikiran, ini terwujud karena pengolahan pengalaman dan 

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang sekelompok 

obyek tertentu. 

b. Aspek Afektif 

Berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu 

seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya 

ditujukan kepada objek tertentu. 

c. Aspek Konatif 

Berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat 

kepada sesuatu obyek, misal: memberi pertolongan atau 

menjauhkan diri. 

2. Sumber Prasangka 

Myers (2012) menyatakan bahwa prasangka dapat muncul dai 

berbagai sumber, secara garis besar sumber prasangka dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian antara lain: 
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a. Sumber Sosial: 

1) Perbedaan Sosial 

Menurut Myers (2012) ketidaksamaan status akan 

melahirkan prasangka. Beberapa orang memperhatikan dan 

membenarkan perbedaan status. Mereka yang tinggi dalam 

orientasi dominasi sosial cenderung melihat orang lain 

dalam kaitannya dengan hierarki 

2) Sosialisasi 

Myers (2012) menyatakan prasangka tumbuh dari status 

yang tidak seimbang dari sumber sosial lainnya, termasuk 

nilai dan sikap yang kita pelajari. Menurut Castelli dkk 

(Myers, 2012) pengaruh dari sosialisasi keluarga tampak 

dalam prasangka anak-anak yang seringkali meniru 

prasangka yang mereka persepsi dari ibunya. 

3) Konformitas 

Prasangka sebagian besar dipertahankan oleh 

ketidakberdayaan. Jika prasangka telah diterima secara 

sosial, banyak orang yang akan mengikuti jejak tersebut 

dengan perlawanan yang lemah dan mengikuti kebiasaan 

yang ada. Tindakan mereka tidak terlalu memperlihatkan 

keinginan untuk membenci, tetapi lebih sebagai tindakan 



4 

 

 

 

 

 

karena adanya keinginan untuk disukai dan diterima 

(Myers, 2012) 

 

b. Sumber Motivasi 

1) Frustasi dan Agresi: Teori Kambing Hitam 

Rasa sakit dan frustasi sering kali memicu tindakan 

kekerasan. Ketika penyebab dari frustasi mengintimidasi 

atau tidak diketahui, kita sering kali melakukan kekerasan 

tanpa mempertimbangkan arah yang tepat untuk perilaku 

tersebut (Myers, 2012). Kompetisi merupakan suatu sumber 

frustasi utama yang dapat memperkuat prasangka. Oleh 

karena itu, teori konflik kelompok realistis menyebutkan 

bahwa prasangka meningkat ketika kelompok berkompetisi 

untuk sumber-sumber yang keberadannya jarang. 

2) Teori Identitas Sosial 

Chen dkk (Myer, 2012) menyatakan bahwa kesadaran 

mengenai siapa diri kita tidak hanya terdiri atas suatu 

identitas personal namun juga mengandung suatu identitas 

sosial. Kita mengevaluasi diri kita sebagian melalui 

keanggotaan kelompok yang kita miliki. Smith & Tyler 

(Myers, 2012) menyatakan bahwa kita tidak hanya mencari 

kehormatan bagi diri kita, namun juga kebanggan dalam 

kelompok kita. 
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c. Sumber Kognitif 

1) Kategorisasi 

Menurut Macrae & Bodenhausen (Myers, 2012) salah satu 

cara untuk menyederhanakan lingkungan kita adalah  denga 

membuat kategori, mengatur dunia dengan cara 

mengelompokkan objek-objek ke dalam kelompok-

kelompok. 

2) Perbedaan 

Ostrom & Sedikides (Myers, 2012) menyatakan bahwa 

pembentukan divisi dalam kelompok dapat menciptakan 

suatu efek homogenitas kelompok luar yaitu suatu perasaan 

bahwa mereka semua sama serta berbeda dari kita dan 

kelompok kita. Menurut Taylor & Fiske (Myers, 2012), 

ketika seseorang dari suatu kelompok terlihat mencolok , 

kita cenderung memandang orang tersebut sebagai 

penyebab dari apapun yang terjadi. 

3) Atribusi  

Dalam menjelaskan tindakan orang lain, kita sering kali 

terlibat dalam dasar atribusi yang keliru. Kita terlalu banyak 

mengatribusikan perilaku orang lain dengan sifat bawaan 

mereka, sehingga kita tidak memperhitungkan kekuatan 

situasional yang penting. 
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Berdasarkan definisi-definisi tokoh yang telah dijelaskan diatas, 

peneliti memutuskan untuk menggunakan definisi prasangka dari Myers 

(2012) sebagai landasan pembuatan alat ukur. Menurut Myers (2012) 

prasangka sebagai praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu 

kelompok dan setiap individu dari anggotanya, prasangka adalah sikap dan 

sikap adalah kombinasi yang jelas dari perasaan, kecenderungan bertindak, 

dan keyakinan. Definisi Myers ini kemudian akan diturunkan menjadi tiga 

aspek yaitu kognitif, afektif dan konatif dimana penejelasan mengenai 

masing-masing aspek tersebut menggunakan sumber dari buku Ahmadi 

(1991). 

B. Toleransi Beragama 

Khisbiyah (Qowaid, 2012) mendefinisikan toleransi adalah 

kemampuan untuk menahan hal-hal yang tidak kita setujui atau tidak kita 

sukai dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. 

Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan penerimaan dan penghargaan 

terhadap pandangan, keyakinan, nilai serta praktik orang atau kelompok 

lain yang berbeda. Qowaid (2012) sendiri mendefinisikan toleransi dalam 

kaitannya dengan agama dan kepercayaan sebagai sikap menghargai, 

membolehkan, membiarkan kepercayaan, agama yang berbeda tetap ada 

walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. 

Muhammad Ali (Bahari, 2010) mendefininisikan toleransi sebagai 

suatu sikap keberagaman yang terletak diantara dua titik ekstirm sikap 
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keberagaman yaitu eksklusif dan pluralis. Pada penelitiannya, Bahari 

(2010) mendefinisikan toleransi beragama sebagai kesadaran seseorang 

untuk menghargai, menghormati, membiarkan dan membolehkan 

pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang 

bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan praktik keagamaan orang lain 

yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka 

membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik. 

1. Aspek Toleransi 

Berdasarkan definisi toleransi beragama yang dikemukakan Bahari 

(2010), maka dapat disimpulkan aspek toleransi sebagai berikut: 

a. Menghargai pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

b. Menghormati pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

c. Membiarkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  
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d. Membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan 

praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri. 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai toleransi yang telah ditulis 

oleh peneliti, maka peneliti memilih untuk menggunakan definisi dari 

penelitian Bahari tahun 2010 Menurut Bahari (2010) . Definisi toleransi 

beragama yang didefinisikan Bahari merupakan kesimpulan dari beberapa 

definisi tokoh di dalam penelitiannya. Definisi dari Bahari ini kemudian akan 

peneliti turunkan dalam aspek-aspek yang akan dijadikan dasar dalam 

pembuatan alat ukur. 

C. Front Pembela Islam (FPI) 

Front Pembela Islam atau yang biasa kita kenal dengan FPI 

merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan. 

Organisasi FPI untuk pertama kalinya dicetuskan di Petamburan, Jakarta 

dan dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm Ciputat 

Tangerang pada tanggal 25 Robi’uts Tsani 1419 Hijriyyah bertepatan 

dengan tanggal 17 Agustus 1998 Miladiyyah, untuk jangka waktu yang 

tidak ditentukan lamanya. Pusat Organisasi ini berkedudukan di Jakarta 

(FPI,2017). Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam 

secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj 
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Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da’wah, penegakan Hisbah dan 

Pengamalan Jihad (FPI,2017).   

FPI dalam menjalankan kegiatan organisasinya dibantu oleh lima 

badan khusus dan enam lembaga otonom. Lembaga khusus tersebut antara 

lain Badan Investigasi Front, Badan Anti Teror, Badan Pengkaderan Front 

Badan Ahli Front dan Badan Amil Zakat. Lembaga Otonom yang terdapat 

di dalam FPI antara lain Lembaga Dawah Front, Lembaga Informasi Front, 

Lembaga Ekonomi Front, Lembaga Bantuan Hukum Front, Lembaga 

Pemantau Ma’siat Front dan Lemabaga Kemanusiaan Front atau yang 

lebih dikenal dengan Hilal Merah Indonesia. Organisasi FPI juga memiliki 

empat Anak Organisasi yang Otonom dan Independen serta memiliki AD / 

ART, struktur organisasi, garis komando, program kerja dan pertanggung-

jawaban sendiri. Keempat organisasi tersebut antara lain Laskar pembela 

Islam, Mujahidah Pembela Islam, Front Mahasiswa Islam dan Serikat 

Pekerja Front (FPI,2017). 

D.  Peran Prasangka Agama Terhadap Toleransi Beragama Pada FPI 

Jawa Timur 

Prasangka adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu 

kelompok dan setiap individu dari anggotanya (Myers, 2012). Prasangka 

adalah sikap dan sikap adalah kombinasi yang jelas dari perasaan 

(feelings), kecenderungan bertindak (inclination to act), dan keyakinan 

(beliefs), sebagai sikap maka prasangka memiliki tiga aspek yang 
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dijadikan sebagai dasar pembuatan alat ukur yaitu kognitif, konatif dan 

afektif. Prasangka dapat muncul dari berbagai sumber Myers (2012) 

membagi sumber prasangka menjadi tiga bagian yaitu suber kognitif, 

sumber motivasi dan sumber sosial. Pada konteks agama, prasangka 

agama memiliki pengertian praduga berupa penilaian negatif mengenai 

agama lain dan setiap individu pada agama tersebut . Sikap prasangka 

agama ini tentunya dapat menimbulkan berbagai efek negatif. Salah satu 

penelitian mengenai prasangka agama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Dese (2015) meneliti mengenai hubungan prasangka agama dan 

agresivitas di Poso pasca konflik Poso, didapatkan hasil bahwa prasangka 

agama memiliki hubungan yang positif signifikan dengan agresi.  

Prasangka memiliki hubungan dengan toleransi. Allport 

(Faturochman, 1993) menyatakan bahwa cara berpikir orang yang 

berprasangka adalah kaku dan tidak toleran. Dalam penelitiannya Bahari 

(2010) mendefinisikan toleransi beragama sebagai kesadaran seseorang 

untuk menghargai, menghormati, membiarkan dan membolehkan 

pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang 

bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku dan praktik keagamaan orang lain 

yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka 

membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik. 

Menurut Bahari (2010) Toleransi merupakan elemen dasar yang 

dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan 

menghargai perbedaan yang ada, serta menjadi  entry point bagi 
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terwujudnya suasana dialog dan kerukunan antarumat beragama dalam 

masyarakat. Supaya  tidak  terjadi  konflik antarumat beragama, toleransi 

harus menjadi kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari 

tingkat anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, baik mahasiswa, 

pegawai, birokrat, bahkan siswa yang masih belajar di bangku sekolah. 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini menunjukkan 

bagaimana prasangka agama pada anggota FPI memiliki peran terhadap 

toleransi beragama. Gambar berikut ini menjelaskan mengenai peran 

prasangka agama (variabel X ) terhadap toleransi beragama (variabel Y), 

dimana dalam penelitian ini ingin melihat peran prasangka agama terhadap 

toleransi beragama tersebut. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam 

penelitian ini: 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

  Ha : Terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi beragama  

         pada FPI Jawa Timur 

Prasangka Agama Toleransi Beragama 
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H0 : Tidak terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi    

beragama pada FPI Jawa Timur 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, 

penelitian korelasional adalah penelitian yang sifatnya menanyakan 

hubungan anatara dua variabel atau lebih (Azwar, 2013). Penelitian ini 

juga merupakan penelitian payung yang melibatkan beberapa penelitian 

untuk mengaitkan beberapa variabel yang sudah disediakan yaitu 

prasangka agama, toleransi beragama, konflik, identitas sosial, fanatisme. 

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa ada beberapa variabel yang 

saling berperan dan mempengaruhi antara lain variabel identitas sosial ke 

prasangka, toleransi beragama ke intensi konflik dan prasangka ke konflik. 

Selain itu variabel toleransi beragama juga dipengaruhi variabel lain 

seperti konformitas, fanatisme agama, dan prasangka. Peneliti memilih 

variabel prasangka agama dan toleransi beragama sebagai variabel yang 

akan diteliti.  Berikut adalah bagan dari  variabel-variabel yang terdapat  

dalam penelitian payung yang dilakukan oleh peneliti:    
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Gambar 2. Variabel Penelitian Payung 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2013), identifikasi variabel penelitian adalah langkah 

penetapan variabel-variabel utama dalam peneitian dan penentuan 

fungsinya masing-masing. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prasangka agama. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah toleransi beragama.  

Social Value 

Orientation 

Identitas Sosial 

Fanatisme 

Agama 

Konformitas 

Prasangka 

Toleransi 

Agama 

Intensi 

Konflik 

Konflik 



3 

 

 

C. Definisi Operasional 

1. Prasangka Agama 

Prasangka Agama dalam penelitian ini merupakan variabel bebas. 

Prasangka agama adalah sikap negatif terhadap suatu kelompok agama 

dan masing-masing anggotanya di luar agamanya. Pengukuran 

prasangka agama pada penelitian menggunakan teori prasangka dari 

Myers (2012) dan aspek-aspek pembentuk sikap yang terdiri dari aspek 

kognitif, afektif dan konatif (Ahmadi, 1991). 

2. Toleransi Beragama  

Toleransi Beragama merupakan variabel terikat. Toleransi beragama 

ialah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghomati, 

membiarkan dan membolehkan pendirian pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik keagmaan orang lain yang berbeda atau 

bertentangan dengan perndirian sendiri. Pembuatan alat ukur toleransi 

beragama mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Bahari 

(2010). 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota FPI  Jawa Timur. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2013). Peneliti 

menggunakan G*Power 3.0.10 untuk menentukan jumlah sampel yang 

harus diambil dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan effect size 

sebesar 0.15, alpha eror probability 0.05 dan power sebesar 0.95. 

Sehingga menghasilkan sampel minimal sebanyak 89 sampel. Peneliti 

memilih 100 sampel untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam 

pengisian. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling atau pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling yaitu metode pengambilan 

sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada, dijumpai, atau yang 

tersedia (Sugiyono, 2013). Peneliti memilih subjek yang kebetulan ada 

atau tersedia pada saat penelitian berlangsung yaitu dengan cara 

mendatangi acara pengajian yang diselenggarakan oleh FPI Jawa 

Timur. 
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E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap persiapan penelitian terdiri dari: 

a. Melakukan studi pustaka tentang variabel yang telah ditentukan 

untuk mendapatkan konsep teoritis dan operasionalnya 

b. Menentukan sampel dan desain penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

c. Mengajukan perizinan kepada tempat tujuan penelitian. 

d. Membuat alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian 

untuk mengambil data. Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala prasangka agama dan skala toleransi 

beragama yang dibuat sendiri oleh peneliti. 

e. Melakukan uji coba alat ukur kepada FPI Malang dengan 

menyebar sebanyak 30 skala pada tanggal 16 Juli 2017 

f. Melakukan revisi alat ukur yaitu dengan cara mempertahankan 

aitem yang lulus uji validitas dan reliabilitas, membuang aitem-

aitem yang gugur serta menyusun kembali dalam alat ukur 

yang akan digunakan untuk pengambilan data. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelakasaanan adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan 

data dari para partisipan. Pelaksanaan dilakukan dengan cara 

membagikan skala kepada subjek penelitian. Peneliti akan mengambil 

data ketika FPI Jawa Timur sedang mengadakan kegiatan seperti 

pengajian atau acara keagamaan sehingga akan memudahkan peneliti 
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untuk mengidentifikasi mana yang merupakan anggota FPI. Penelitian 

ini dilakuka di Surabaya pada tanggal 24 September 2017. 

3. Tahap Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain: 

a. Pengolahan data yaitu dengan melakukan skoring pada setiap 

hasil skala, menghitung dan membuat tabulasi data yang 

diperoleh untuk kemudian dibuat tabel data dan melakukan 

analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik untuk 

menguji hipotesis penelitian. Tahap ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS version 20.0 for windows. 

b. Pembahasan dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil 

analisis statistik berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang 

diajukan sebelumnya dan merumuskan kesimpulan hasil 

penelitian. 

F. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di sekretariat FPI di Surabaya. Penelitian 

ini memakan waktu selama kurang lebih tiga bulan. 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) skala adalah seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dalam penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala model Likert yang terdiri 

dari dua macam pernyataan yaitu favorable (mendukung) dan unfavorable 
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(tidak mendukung) dan masing-masing pernyataan terdiri atas empat 

alternatif jawaban (Azwar, 2013). Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala psikologi, yakni skala prasangka agama 

dan skala toleransi beragama.  

 Tabel 1. 

Model Skala Likert 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Skala Prasangka Agama 

Peneliti membuat sendiri  skala prasangka agama berdasarkan 

definisi yang dikemukakan Myers (2012) yang kemudian dijelaskan 

menggunakan komponen sikap oleh Ahmadi (1991). Berikut 

blueprint  dari skala prasangka agama: 

Tabel 2.  

Blue Print Skala Prasangka Agama 

Aspek No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Kognitif 1,4,7,10,13,15 17,18 8 

Afektif 2,5,8,11,14,16 19,20 8 

Konatif 3,6,9,12 21,22 6 

Total 22 

 

 

Alternatif 

Pilihan Jawaban 

Item 

(Favorable) 

Item 

(Unfavorable) 

STS (Sangat 

Tidak Setuju) 

1 4 

TS (Tidak 

Setuju) 

2 3 

S (Setuju) 3 2 

SS (Sangat 

Setuju) 

4 1 
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      2. Skala Toleransi Beragama 

Peneliti membuat sendiri skala toleransi beragama berdasarkan 

definisi yang dikemukakan Bahari (2010), yang kemudian dari 

definisi tersebut diturunkan menjadi aspek-aspek. Berikut blue print 

dari skala toleransi beragama: 

Tabel 3.  

Blue Print Skala Toleransi Beragama 

Aspek  No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Menghargai pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri 

1,4 9, 12 4 

Menghormati pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri.  

2, 3 10, 11  4 

Membiarkan pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri.  

6, 7  14, 15 4 
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Membolehkan pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta 

memberikan ruang bagi 

pelaksanaan kebiasaan, 

perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain 

yang berbeda atau 

bertentangan dengan 

pendirian sendiri. 

 

5, 8 13, 16 4 

Total 16 

 

H. Pengujian Alat Ukur 

1. Daya Diskriminasi Item 

Menurut Azwar (2012), daya diskriminasi aitem merupakan sejauh 

mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok 

individu yang memiliki atau tidak memiliki atribut yang diukur. 

Pengujian daya diskriminasi aitem dilakukan dengan cara menghitung 

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor 

skala itu sendiri. Formula yang digunakan adalah formula koefisien 

product-moment pearson. Besarnya koefisien korelasi aitem total 

bergerak dari 0 sampai 1,00 dengan tanda positif atau negatif . Sebuah 

aitem dikatakan memiliki daya beda yang bagus apabila memiliki nilai 

koefisien korelasi aitem minimum 0,30 (Azwar, 2012). Berikut ini 

tabel kedua skala penelitian setelah dilakukan uji coba: 
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a. Blue Print Prasangka Agama 

Tabel 4. 

Blue Print Skala Prasangka Setelah Aitem Dihapus 

Aspek No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Kognitif 1,4,10,13,15 18 6 

Afektif 2,5,8,11,14,16 19,20 8 

Konatif 3,6,9,12 21,22 6 

Total 20 

 

b. Blue Print Skala Toleransi Beragama 

Tabel 5. 

Blue Print Skala Toleransi Beragama Setelah Aitem Dihapus 

Aspek  No Item Jumlah 

Favo Unfavo 

Menghargai pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri 

1,4 12 3 

Menghormati pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

3 -  1 

Membiarkan pendirian, 

pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri.  

 

6, 7   15 3 

Membolehkan pendirian, 5, 8 13, 16 4 
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pandangan, keyakinan, 

kepercayaan serta memberikan 

ruang bagi pelaksanaan 

kebiasaan, perilaku dan praktik 

keagamaan orang lain yang 

berbeda atau bertentangan 

dengan pendirian sendiri. 

 

Total 11 

 

2. Validitas 

Validitas merupakan sejauh mana akurasi suatu tes atau skala 

dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara 

akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2012). Validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas tampang dan 

validitas logis yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Validitas Tampang 

Validitas tampang hanya didasarkan pada penilaian 

terhadap format penampilan tes dan kesesuaian konteks aitem 

dengan tujuan alat ukur tes. Validitas tampang akan dilihat 

dengan cara meminta subjek penelitian untuk memberikan 

tanggapan tentang alat ukur yang digunakan yang selanjutnya 

akan digunakan untuk mengetahui kesesuaian tampilan dari 

suatu alat ukur dengan isinya. Berikut adalah hasil validitas 

tampang: 
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 Tabel 6. 

  Data Validitas Tampang 

Kriteria Keterangan Total 

Kejelasan tampilan 

dan layout 

Ya (Jelas) 29 

Tidak (Tidak Jelas) 1 

Kesesuaian jarak 

spasi dan huruf 

Ya (Jelas) 28 

Tidak (Tidak Jelas) 2 

Kejelasan kalimat 

yang disampaikan 

Ya (Jelas) 27 

Tidak (Tidak Jelas) 3 

 

b. Validitas Isi 

Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu aitem 

merupakan representasi dari karakteristik atribut yang hendak 

diukur, serta relevansinya dengan indikator keperilakuakn 

sebagai operasionalisasi dari atribut tersebut, untuk 

menghasilkan validitas logis peneliti harus melakukan 

penilaian kelayakan isi aitem yang bersifat kualitatif dan 

judgemental dengan bantuan panel expert (Azwar, 2012). 

Peneliti, dalam penelitian ini meminta dosen pembimbing 

sebagai expert judgement. 

3. Reliabilitas 

Uji reliabilitas mengarah pada konsistensi alat ukur, yang 

mengandung seberapa tinggi kecermatan pengukuran (Azwar, 2012). 

Reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliabel. 
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 Reliabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan pendekatan 

konsistensi internal dengan perhitungan rumus Cronbach’s Alpha. 

Azwar (2012) mengatakan bahwa nilai dari hasil perhitungan 

reliabilitas  bergerak dari angka 0 hingga angka 1,00. Jika nilai 

reliabilitas semakin mendekati nilai 1,00 maka reliabilitasnya semakin 

baik atau reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada masing-

masing skala: 

Tabel 7. 

 Reliabilitas Skala 

NO Skala Alpha Cronbach Keterangan 

1 Prasangka Agama 0,935 Reliabel 

2 Toleransi Beragama 0,888 Reliabel 

 

I. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji linieritas dan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah uji 

asumsi yang akan dilakukan: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data 

pada penelitian menyebar secara normal atau tidak. Penelitian ini , 

menggunakan Kolmogrov Smirnov (K-S) untuk mengetahui hasil 

dari uji normalitas. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika 

taraf siginfikannya > 0,05. 
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b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

variabel dalam penelitian memiliki hubungan yang linier atau 

tidak. Hubungan yang linier menggambarkan bahwa perubahan 

pada variabel bebas akan cenderung diiikuti oleh perubahan pada 

variabel terikat. Penghitungan uji linier dilakukan dengan uji F 

pada SPSS 20.0, suatu hubungan dikatakan linier apabila taraf 

signifikannya > 0,05. 

c. Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas unuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, 

sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedasitas. 

Pengujian dimaksud untuk memberikan keyakinan bahwa dua atau 

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variasi yang sama. Peneliti menggunakan scatterplot dengan SPSS 

20.0 for Windows. 

2.   Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis 

penelitian dapat diterima atau tidak. Uji hipotesis yan digunakan oleh 

peneliti adalah analisis regresi sederhana. Analisis ini untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh prasangka agama terhadap 
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toleransi beragama pada anggota FPI di Surabaya. Perhitungan uji 

hipotesis ini akan menggunakan SPSS 20.0 for windows.



 



  

BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota dan simpatisan FPI Jawa 

Timur yang berjumlah 113 orang. Berikut adalah data demograis subjek 

penelitian yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 8.   

Data Demografis Subjek Penelitian 

NO Kategori Macam Kategori Jumlah 

 

 

 

1.  

 

 

 

Usia 

15-20 11 

21-30 33 

31-40 33 

41-50 28 

51-60 6 

61-70 1 

Tidak diisi 1 

 

2.  

 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 107 

Perempuan 15 

Tidak Diisi 1 
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3.  

 

 

 

 

 

Pendidikan 

Terakhir 

Aliyah 

Ihya’Usssunah 

1 

Mahaad Aly 1 

Pondok Pesantren 1 

SD 2 

SMP 13 

SMA 66 

D1 1 

D3 2 

S1 19 

S2 3 

Tidak Diisi 4 

 

4.  

 

Status Keanggotaan 
Anggota 89 

Tidak Diisi 24 

 

2. Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk membandingkan data yang 

didapatkan secara hipotetik dengan data yang didapatkan di lapangan (data 

empirik), yang mana data tersebut akan dikategorisasikan dengan kategori 
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rendah, sedang, maupun tinggi. Data hipotetik dapat diperoleh menggunakan 

perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus (Azwar, 2012): 

Tabel 9.  

Rumus Data Hipotetik 

Statistik Rumus 

Nilai minimum hipotetik Skor aitem terendah × ∑ aitem 

Nilai maksimum hipotetik Skor aitem tertinggi × ∑ aitem 

Mean hipotetik ∑ aitem × nilai tengah dari skor aitem 

Standar deviasi hipotetik Skor maksimum – skor minimum 

6 

 

Data empirik dapat diketahui dengan menggunakan SPSS 20.0 for 

windows. Berikut perbandingan antara data hipotetik dan data empirik dari 

variabel perkembangan moral dan perilaku prososial: 

Tabel 10.  

Perbandingan Data Hipotetik dan Data Empirik Prasangka Agama dan Toleransi 

Beragama 

Variabel N Data Hipotetik Data Empirik 

Mean Std. 

Dev. 

Nilai Mean Std. 

Dev. 

Nilai 

Min. Maks. Min. Maks. 

Prasangka 

Agama 

113 40 10 20 80 36,89 8,25 20 57 

Toleransi 

Beragama 

113 22 5,5 11 44 28,72 4,59 18 43 

 

Berdasarkan hasil standar deviasi yang telah dibandingkan antara variabel 

prasangka agama dan toleransi beragama, maka didapatkan hasil bahwa standar 

deviasi pada data hipotetik lebih besar dibandingkan data empiris, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa skor subjek pada variabel prasangka agama dan 

variabel toleransi beragama memiliki variasi yang rendah dengan demikian 

skor subjek cenderung seragam.  
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Perbandingan mean data hipotetik dan empirik didapatkan hasil bahwa 

mean variabel prasangka agama dan toleransi beragama pada data empirik 

lebih kecil dibandingkan data hipotetik, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tingkat prasangka agama dan tingkat toleransi beragama pada subjek 

cenderung rendah. 

3. Kategorisasi Variabel 

Kategorisasi variabel bertujuan untuk menempatkan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur. Kontinum jenjang ini dibagi menjadi tiga, 

yakni rendah, sedang dan tinggi. Berikut merupakan tabel kategorisasi variabel 

(Azwar, 2012): 

Tabel 11.  

Kategorisasi Variabel 

Rentang Skor Kategori 

X < (µ-1σ)  Rendah Rendah 

(µ-1σ) ≤ X< (µ+1σ)  Sedang Sedang 

X ≥ (µ+1σ)  Tinggi Tinggi 

 

Keterangan: 

X = skor responden 

µ = mean hipotetik 

σ  = standar deviasi hipotetik 

Berikut ini adalah hasil perhitungan dalam menentukan kategorisasi 

variabel perkembangan moral dan perilaku prososial: 
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Tabel 12.  

Kategorisasi Variabel Prasangka Agama dan Toleransi Beragama 

Variabel Rentang Skor Kategori Jumlah 

Respond

en 

Prasangka 

Agama 

X < 30 Rendah 22 

30 ≤ X< 50 Sedang 82 

X ≥ 50 Tinggi 9 

 Total  113 

Toleransi 

Beragama 

X < 16,5 Rendah 0 

16,5 ≤ X< 27,5 Sedang 42 

X ≥ 27,5 Tinggi 71 

Total  113 

  

 Berdasarkan tabel kategorisasi variabel dapat dilihat bahwa pada variabel 

prasangka agama sebanyak 22 subjek berada pada kategori rendah, 82 subjek 

dikategorikan pada kategori sedang, dan 9 subjek berada pada kategori tinggi. 

Berdaasarka tabel kategorisasi variabel toleransi beragama didapatkan hasil 

sebanyak 0 subjek berada pada kategori rendah, 42 subjek berada pada kategori 

sedang, dan 71 subjek berada pada kategori tinggi. 

4. Uji Normalitas 

 Berdasarkan hasil pengujian menggunakan One Sample Kolmogrov 

Smirnov, diperoleh hasil bahwa nila dari residual berdistribus normal dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,200 (> 0,05). Hal ini berarti data residual 

terdistribusi secara normal, sehinnga tidak ada variabel X yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap variabel Y selain variabel yang diteliti oleh peneliti. 
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5. Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil pengujian untuk uji linieritas, dapat diketahui bahwa 

data linieritas yakni dengan taraf siginifikansi 0.643 (>0,05). Hal ini dapat 

dikatakan bahwa adanya hubungan linier antara variabel prasangka agama dan 

toleransi beragama. 

6. Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan scatterplot, 

didapatkan hasil bahwa pola titik-titik pada scatterplot regresi antara 

standarized predicted value (Y) dengan studentized residual (X) tidak 

menunjukkan pola-pola tertentu dan titik-titik tersebar secara acak 

 
Gambar 3. Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas 
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7. Uji Hipotesis 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana, maka 

didapatkan hasil bahwa koefisien nilai F sebesar 30,960 dan koefisien nilai p 

sebesar 0,00 (p < 0,05) sehingga terdapat peran prasangka agama terhadap 

toleransi beragama pada FPI Jawa Timur dan hipotesis alternatif (Ha) dapat 

diterima., selain itu terdapat arah yang negatif antara prasangka agama dan 

toleransi beragama sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi prasangka 

agama maka semakin rendah toleransi beragama pada FPI Jawa Timur. 

 Kofisien regresi variabel X (B) didapatkan hasil sebesar -0,260, sementara 

itu nilai konstantanya sebesar 38,319. Makna dari koefisien regresi (B) sebesar 

-0,260 adalah jika konstanta dianggap bernilai 0 maka setiap peningkatan 

variabel X sebesar 1 (prasangka agama) maka variabel Y akan menurun 

sebesar 0,260. Nilai R Square yaitu sebesar 0,218 hal ini menunjukkan bahwa 

prasangka agama memiliki pengaruh sebesar 21,8% sedangkan sisanya sebesar 

78,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti oleh peneliti. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertuuan untuk mengetahui apakah terdapat peran prasangka 

agama terhadap toleransi beragama, berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan uji regresi didapatkan hasil yang signifikan, sehingga hipotesis 

alternati (Ha) yaitu terdapat peran antara prasangka agama dan toleransi 

beragama pada FPI di Jawa Timur, diterima dan hipotesi nihil (H0) ditolak. 

Koefisien regresi (B) terdapat arah yang negatif pada variabel X terhadap Y 

sehingga semakin tinggi prasangka agama maka semakin rendah toleransi dan 
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begitu juga sebaliknya semakin rendah prasangka agama maka semakin tinggi 

toleransi beragama. 

Menurut Augustinus dan Reynold (Sarwono, 2002) menjelaskan bahwa 

prasangka sebagai upaya atau keinginan merendahkan individu atau kelompok 

lain. Prasangka sendiri bisa muncul dalam berbagai kehidupan sosial termasuk 

aspek agama. Prasangka agama yang sering kali kita temui misalnya prasangka 

terhadap umat Muslim yang dianggap teroris dan tidak menghargai, serta 

pandangan terhadap orang Kristen dan Yahudi yang dianggap tidak akan 

membiarkan umat Muslim mengalami kemajuan karena dianggap sebagai 

sebuah ancaman bagi umat Kristen dan Yahudi (Bahari, 2010). 

 Menurut Allport (Faturochman, 1993) mengatakan bahwa cara berpikir 

orang yang berprasangka adalah kaku dan tidak toleran, artinya orang yang 

berprasangka cenderung untuk melakukan tindakan intoleran. Pernyataan 

Allport ini diperkuat dengan hasil penelitian ini yang didapatkan hasil bahwa 

terdapat peran negatif prasangka agama terhadap toleransi beragama, dimana 

jika semakin besar prasangka yang muncul dalam anggota FPI Jawa Timur 

maka semakin rendah perilaku toleransinya.  

Pengaruh variabel prasangka terhadap variabel toleransi beragama sebesar 

21,8%, yang berarti bahwa ada variabel lain diluar variabel prasangka yang 

dapat berpengaruh kepada variabel toleransi. Dalam penelitian Bahari (2010) 

mengenai pengaruh kepribadian, keterlibatan organisasi, hasil belajar 

pendidikan agama dan lingkungan pendidikan didapatkan hasil bahwa variabel 

lingkungan pendidikan secara langsung memiliki pengaruh kepada variabel 
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toleransi agama sebesar 7,2% (Bahari, 2010). Variabel lingkungan pendidikan 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar dibandingkan variabel 

lainnya, meskipun terlihat kecil namun lingkungan pendidikan memiliki andil 

bagi terbentuknya toleransi beragama dalam diri seseorang. Pendidikan adalah 

suatu proses perkembangan, kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku 

lainnya yang berlaku dalam masyarakat dimana ia hidup, selain itu pendidikan 

juga merupakan suatu proses dimana seseorang dipengaruhi lingkungan terpilih 

dan terkontrol sehingga ia dapat mengembankan diri pribadi secara optimum 

dan kompeten dala kehidupan masyarakat (Yusuf, 1996). Berdasarkan definisi 

diatas maka dapat dilihat adanya kemungkinan toleransi beragama dapat 

ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat. 

 Penelitian yang dilakukan Sulivan,dkk mengenai toleransi dalam konteks 

politik menemukan bahwa ada tiga variabel yang bisa mempengaruhi secara 

langsung terhadap toleransi politik. Variabel tersebut adalah norma umum, rasa 

aman dan perasaan terancam. Variabel yang memiliki pengaruh terbesar adalah 

perceived threat atau ancaman yang dirasakan, memiliki pengaruh sebesar 43% 

serta memiliki arah hubungan yang negatif (Sulivan dkk, 1981). Berbicara 

mengenai konteks agama intoleransi agama akan muncul jika seseorang atau 

sekelompok orang merasa ada ancaman terhadap agamanya. Penelitian 

Sullivan relevan dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Tahun 2014 FPI 

pernah tercatat melakukan aksi yang berujung tindakan anarkis untuk menolak 

Ahok dilantik sebagai Gubernur (Setyanto, 2015). FPI menganggap bahwa 
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seorang pemimpin seharusnya berasal dari Muslim dan mereka melakukanya 

karna menganggap sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran. 

 Asumsi masyarakat selama ini menganggap bahwa FPI merupakan 

orgaisasi masyarakat yang memiliki prasangka agama yang tinggi terhadap 

kelompok diluarnya, namun dalam penelitian ini data yang didapat justru 

sebaliknya dari 113 subjek sebanyak 82 subjek memiliki prasangka yang 

sedang. Berdasarkan data diatas, maka asumsi masyarakat bahwa FPI memiliki 

prasangka yang tinggi dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan Nelson (2016) bahwa individu yang melibatkan 

agamanya di dalam kehidupan sehari-sehari cenderung memiliki prasangka 

yang rendah, sedangkan pada variabel toleransi beragama didapatkan data dari 

113 subjek 71 orang berada pada kategori tinggi sedangkan sisanya berada 

pada kategori sedang. Hal ini berarti toleransi beragama yang pada anggota FPI 

Jatim cenderung tinggi. 

 Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prasangka agama 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi toleransi beragama dan 

memiliki arah hubungan yang negatif. Semakin tinggi prasangka agama maka 

semakin rendah toleransi beragama pada FPI Jawa Timur dan semakin rendah 

prasangka maka semakin tinggi toleransi beragama pada FPI Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai peran prasangka agama 

terhadap toleransi beragama, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

penelitian ini tidak jauh berbeda atau sesuai dengan penelitian terdahulu, teori 

dan kondisi FPI yang sesungguhnya 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, 

antara lain : 

1. Ada anggota FPI yang enggan untuk mengisi karena dianggap sensitif 

2. Waktu menyebar skala ketika selesai pengajian sehingga ada anggota 

yang sudah pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian, diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat peran prasangka agama terhadap toleransi 

beragama sebesar 21,8% dan memiliki arah yang negatif pada anggota FPI 

Jawa Timur. Semakin tinggi prasangka agama maka semakin rendah toleransi 

beragama pada anggota FPI Jawa Timur. 

 

B. Saran 

1. Saran Teoritis 

a. Peneliti selanjutnya dapat meneliti prasangka agama dengan variabel lain. 

b. Peneliti selanjutnya yang meneliti FPI disarankan untuk memperluas        

wilayah dalam pengambilan sampel serta melakukan pendekatan lebih 

mendalam dengan FPI. 

c. Peneliti selanjutnya dapat lebih menggali lagi teori toleransi beragama    

dikarenakan kajiannya yang masih terbatas. 

1. Saran Praktis 

Saran yang peneliti berikan adalah agar  FPI untuk mengurangi tindakan-

tindakan intoleran yang dapat mencoreng nama FPI maka lebih baik untuk 

memahami dan mengenal kelompok agama yang berbeda sehingga dapat 
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mengurangi prasangka terhadap kelompok agama lain yang berbeda  dari 

FPI.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Hasil Output SPSS 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 113 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.06502010 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.039 

Test Statistic .069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Hasil Uji Linieritas 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Toleransi * 

Prasangka 

Between 

Groups 

(Combined) 1004.380 33 30.436 1.765 .021 

Linearity 516.207 1 516.207 29.929 .000 

Deviation from 

Linearity 
488.173 32 15.255 .884 .643 

Within Groups 1362.558 79 17.248   

Total 2366.938 112    
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Hasil Uji Hipotesis 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Prasangka
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Toleransi 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .467
a
 .218 .211 4.083 

a. Predictors: (Constant), Prasangka 

b. Dependent Variable: Toleransi 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 516.207 1 516.207 30.960 .000
b
 

Residual 1850.731 111 16.673   

Total 2366.938 112    

a. Dependent Variable: Toleransi 

b. Predictors: (Constant), Prasangka 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38.319 1.768  21.674 .000 

Prasangka -.260 .047 -.467 -5.564 .000 

a. Dependent Variable: Toleransi 
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LAMPIRAN 2  

SKALA SEBELUM TRY OUT 
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Jurusan Psikologi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Brawijaya Malang  

2017 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Selamat pagi/siang/sore 

 

Kami adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan 

penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang S1 (Skripsi). 

Kami memohon kesediaan anda untuk mengisi beberapa skala kuisioner 

yang ada di buku ini. Setiap skala memiliki cara pengerjaan yang berbeda 

– beda. Untuk itu sebelum mengisi skala, disarankan untuk membaca 

petunjuk pengerjaan terlebih dahulu.  

Identitas diri beserta jawaban yang anda berikan akan dijamin 

kerahasiaannya dan hanya dipergunakan sebagai data penelitian. Silahkan 

menjawab sesuai dengan keadaan diri anda pada saat ini. Tidak ada 

jawaban benar/salah atau pun baik/buruk.  

Pengerjaan setiap skala berakhir ketika anda membaca instruksi : 

Akhir Dari Skala X. Kerjakan sebaik – baiknya setiap skala yang ada, 

jangan sampai ada nomor atau pun skala yang terlewatkan.  

 

Hormat kami 

Tim Peneliti Psikologi Universitas Brawijaya Malang  
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IDENTITAS DIRI 

 

Sebelum mengisi beberapa skala yang ada, silahkan isi kolom 

identitas terlebih dahulu : 

 

 

Nama 

(boleh 

inisial)  

:  

Usia  :  

Jenis 

Kelamin 

:  

Pendidikan 

Terakhir  

:  

Jabatan di 

FPI  

:  

Tahun 

Aktif  

:  
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Instruksi 

Keterangan penilaian jawaban anda berikan  :  

STS  : Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 

yang ada 

TS  : Tidak Setuju  dengan pernyataan yang 

ada 

S  : Setuju dengan pernyataan yang ada 

SS  : Sangat Setuju dengan pernyataan yang 

ada  

 

CONTOH PENGERJAAN  

Berikan tanda centang () pada jawaban yang anda pilih. Contoh : 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya adalah orang yang mandiri     

 

 

 



8 

 

 

 

Skala Prasangka Agama 

Skala I 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 

Biasanya kelompok yang berbeda 

agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

2 

Saya merasa tidak nyaman jika 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya  

    

3 

Saya cenderung menjauhkan diri 

dengan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

4 

Kebanyakan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

5 

Saya merasa cemas jika berada 

didekat kelompok yang berbeda 

agama dengan saya.  

    

1 dari 4 halaman 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 
Saya tidak ingin menjalin relasi 

dengan kelompok yang berbeda 
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agama dengan saya. 

7 

Saya yakin akan memilih pemimpin 

yang seagama dalam lingkungan 

sosial.  

    

8 

Saya bisa merasa iri tanpa sebab 

yang jelas kepada kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

9 
Saya cenderung mencela kelompok 

yang berbeda agama dengan saya.  

    

10 

Saya yakin kelompok agama lain 

tidak akan membela kepentingan 

kelompok saya jika terjerat masalah.  

    

11 
Saya benci dengan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

12 

Saya cenderung menghina 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

13 

Saya berharap tidak ada lagi 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

2 dari 4 halaman  

 

No Pernyataan STS TS S SS 

14 

Saya dengan tegas akan menolak 

keberadaan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

15 Jika saja tidak ada kelompok yang     
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berbeda agama dengan saya, tentu 

tidak akan terjadi kerusuhan. 

16 

Orang yang berbeda agama dengan 

saya adalah musuh yang 

menyebalkan. 

    

17  

Bagi saya pemimpin di dalam 

lingkungan sosial tidak harus 

berasal dari orang yang seagama 

dengan saya. 

    

18 
Perbedaan agama dalam lingkungan 

sosial adalah suatu hal yang indah.  

    

3 dari 4 halaman 

No Pernyataan STS TS S SS 

19 

Saya merasa nyaman untuk 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya.  

    

20 

Saya menghargai keberadaan 

kelompok agama yang berbeda 

dengan saya.  

    

21 

Saya mudah untuk berbaur dengan 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya.  

    

22 

Bagi saya menjalin relasi dengan 

kelompok yang berbeda agama 

adalah hal yang menyenangkan.  

    

 

4 dari 4 halaman 
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Skala Toleransi Beragama 

Skala V 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 
Saya mengakui keberadaan agama 

lain di lingkungan sekitar saya.  

    

2 

Saya memberikan ucapan selamat 

kepada umat agama lain yang 

sedang merayakan hari raya 

keagamaanya.  

    

3 

Saya tidak akan menyembunyikan 

klakson jika melewati rumah ibadah 

agama lain yang sedang 

menjalankan ibadahnya.  

    

4 

Saya akan membantu teman saya 

yang sedang tertimpa musibah 

meskipun berbeda agama.  
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5 

Saya tidak keberatan dengan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan saya  

    

1 dari 3 halaman 

 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 

Bagi saya pemimpin dalam 

lingkungan sosial boleh berasal dari 

agama yang berbeda dengan saya.  

    

7 

Saya akan membiarkan orang lain 

untuk beribadat meskipun dekat 

dengan tempat tinggal saya.   

    

8 

Saya akan meminjamkan tempat 

saya untuk kegiatan keagamaan 

umat agama lain.  

    

9 

Bagi saya agama saya adalah satu-

satunya agma yang saya akui dan 

benar di dalam lingkungan sekitar 

saya.  

    

10 

Saya enggan memberikan ucapan 

selamat kepada umat agama lain 

yang sedang merayakan hari 

keagamaannya. 

    

11 Bagi saya membunyikan klakson     
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ketika melewati tempat ibadah 

agama lain yang sedang 

menjalankan kegiatan 

keagamaannya adalah suatu hal 

yang wajar.  

2 dari 3 halaman 

No Pernyataan STS TS S SS 

12 
Saya hanya akan membantu teman 

yang seagama dengan saya.  

    

13 

Saya tidak akan mengizinkan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan sekitar saya.  

    

14 

Bagi saya pemimpin di lingkungan 

sosial  haruslah orang yang 

seagama dengan saya  

    

15 

Saya tidak mau ada kegiatan 

keagamaan umat agama lain di 

sekitar lingkungan saya.  

    

16 

Saya tidak akan meminjamkan 

tempat saya untuk kegiatan 

keagamaan umat agama lain.  

    

3 dari 3 halaman 
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LAMPIRAN 3 

SKALA SESUDAH TRY OUT 
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Kuisioner Penelitian Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

Jurusan Psikologi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Brawijaya Malang  

2017 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Selamat pagi/siang/sore 

 

Kami adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan 

penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang S1 (Skripsi). 

Kami memohon kesediaan anda untuk mengisi beberapa skala kuisioner 

yang ada di buku ini. Setiap skala memiliki cara pengerjaan yang berbeda 

– beda. Untuk itu sebelum mengisi skala, disarankan untuk membaca 

petunjuk pengerjaan terlebih dahulu.  

Identitas diri beserta jawaban yang anda berikan akan dijamin 

kerahasiaannya dan hanya dipergunakan sebagai data penelitian. Silahkan 

menjawab sesuai dengan keadaan diri anda pada saat ini. Tidak ada 

jawaban benar/salah atau pun baik/buruk.  

Pengerjaan setiap skala berakhir ketika anda membaca instruksi : 

Akhir Dari Skala X. Kerjakan sebaik – baiknya setiap skala yang ada, 

jangan sampai ada nomor atau pun skala yang terlewatkan.  

 

Hormat kami 

Tim Peneliti Psikologi Universitas Brawijaya Malang  

IDENTITAS DIRI 
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Sebelum mengisi beberapa skala yang ada, silahkan isi kolom 

identitas terlebih dahulu : 

 

 

Nama 

(boleh 

inisial)  

:  

Usia  :  

Jenis 

Kelamin 

:  

Pendidikan 

Terakhir  

:  

Jabatan di 

FPI  

:  

Tahun 

Aktif  

:  
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Instruksi Khusus Skala II-VII 

Keterangan penilaian jawaban anda berikan  :  

STS  : Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 

yang ada 

TS  : Tidak Setuju  dengan pernyataan yang 

ada 

S  : Setuju dengan pernyataan yang ada 

SS  : Sangat Setuju dengan pernyataan yang 

ada  

 

CONTOH PENGERJAAN  

Berikan tanda centang () pada jawaban yang anda pilih. Contoh : 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya adalah orang yang mandiri     
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SKALA PRASANGKA 

Skala II 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 

Biasanya kelompok yang berbeda 

agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

2 

Saya merasa tidak nyaman jika 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya.  

    

3 

Saya cenderung menjauhkan diri 

dengan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

4 

Kebanyakan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya adalah 

kelompok yang intoleran. 

    

5 

Saya merasa cemas jika berada 

didekat kelompok yang berbeda 

agama dengan saya.  

    

1 dari 3 halaman 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 
Saya tidak ingin menjalin relasi 

dengan kelompok yang berbeda 
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agama dengan saya. 

7 

Saya bisa merasa iri tanpa sebab 

yang jelas kepada kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

8 
Saya cenderung mencela kelompok 

yang berbeda agama dengan saya.  

    

9 

Saya yakin kelompok agama lain 

tidak akan membela kepentingan 

kelompok saya jika terjerat masalah.  

    

10 
Saya benci dengan kelompok yang 

berbeda agama dengan saya. 

    

11 

Saya cenderung menghina 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

12 

Saya berharap tidak ada lagi 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya. 

    

13 

Saya dengan tegas akan menolak 

keberadaan kelompok yang berbeda 

agama dengan saya. 

    

2 dari 3 halaman 

No Pernyataan STS TS S SS 

14 

Jika saja tidak ada kelompok yang 

berbeda agama dengan saya, tentu 

tidak akan terjadi kerusuhan. 

    

15 

Orang yang berbeda agama dengan 

saya adalah musuh yang 

menyebalkan. 
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16 
Perbedaan agama dalam lingkungan 

sosial adalah suatu hal yang indah.  

    

17 

Saya merasa nyaman untuk 

bertemu dengan orang yang 

berbeda agama dengan saya.  

    

18 

Saya menghargai keberadaan 

kelompok agama yang berbeda 

dengan saya.  

    

19 

Saya mudah untuk berbaur dengan 

kelompok yang berbeda agama 

dengan saya.  

    

20 

Bagi saya menjalin relasi dengan 

kelompok yang berbeda agama 

adalah hal yang menyenangkan.  

    

3 dari 3 halaman 
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SKALA TOLERANSI BERAGAMA 

Skala V 

Berikan satu penilaian pada setiap pernyataan dibawah ini. Isilah 

dengan memberikan tanda centang () pada kotak yang tersedia. 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 
Saya mengakui keberadaan agama 

lain di lingkungan sekitar saya.  

    

2 

Saya tidak akan menyembunyikan 

klakson jika melewati rumah ibadah 

agama lain yang sedang 

menjalankan ibadahnya.  

    

3 

Saya akan membantu teman saya 

yang sedang tertimpa musibah 

meskipun berbeda agama.  

    

4 

Saya tidak keberatan dengan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan saya  

    

5 

Bagi saya pemimpin dalam 

lingkungan sosial boleh berasal dari 

agama yang berbeda dengan saya.  
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1 dari 2 halaman 

 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

6 

Saya akan membiarkan orang lain 

untuk beribadat meskipun dekat 

dengan tempat tinggal saya.   

    

7 

Saya akan meminjamkan tempat 

saya untuk kegiatan keagamaan 

umat agama lain.  

    

8 

Saya hanya akan membantu teman 

yang seagama dengan saya.  

    

9 

Saya tidak akan mengizinkan 

pendirian rumah ibadat agama lain 

di lingkungan sekitar saya.  

    

10 

Saya tidak mau ada kegiatan 

keagamaan umat agama lain di 

sekitar lingkungan saya.  

    

11 

Saya tidak akan meminjamkan 

tempat saya untuk kegiatan 

keagamaan umat agama lain.  

    

2 dari 2 halaman 
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