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Abstrak 
 
Penelitian dilakukan di tempat yang tidak/kurang mengalami konflik sehingga hubungan yang 
diteliti dalam situasi “normal”. Studi dilakukan langsung terhadap masyarakat, bukan studi-
pustaka atau wawancara-tokoh, supaya mengetahui hubungan yang sebenarnya dalam 
masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara multi-stage sampling, sebanyak 149 
orang di Sukabumi dan 147 orang di Bandung. Data dianalisis dengan menggunakan path-
analysis, Mann Whitney dan korelasi Pearson. Dari pengolahan data, didapat beberapa 
temuan: (1) Orang Kristen sebagai kelompok minoritas lebih berperilaku inklusif dibanding 
orang Islam. Hal ini seturut dengan teori Blau yang mengatakan bahwa semakin besar ukuran 
kelompok maka semakin kecil kemungkinan anggotanya berhubungan dengan kelompok lain. 
(2) Di kota kecil (Sukabumi), semakin tinggi perilaku-inklusif seseorang maka semakin tinggi 
sikap-inklusif maupun tingkat-trust-terhadap-agama-lain. Kenyataan ini sejalan dengan teori 
Varshney yang menyatakan bahwa di desa cara yang efektif untuk meningkatkan hubungan 
yaitu melalui interaksi sehari-hari. Namun teori ini tidak berlaku di kota besar seperti 
Bandung. (3) Di Kota besar, seorang yang aktif di organisasi non-agama akan mempunyai 
trust-terhadap-agama-lain yang tinggi. Hal ini pun sesuai dengan teori Varshney yang 
mengatakan bahwa di kota besar interaksi sehari-hari tidaklah efektif untuk meningkatkan 
hubungan, dan cara yang efektif yaitu interaksi-asosiasional. (4) Di kota besar anggota dari 
kelompok-minoritas akan kurang menonjolkan identitas minoritasnya dan lebih menonjolkan 
identitas lain. Kenyataan di Bandung ini sesuai dengan Stryker yang mengatakan bahwa 
individu akan cenderung lebih menonjolkan identitas sosial yang sama dengan yang dimiliki 
oleh kelompok mayoritas. (5) Berlawanan dengan pendapat umum, ternyata orang-orang 
Muhammaddiah di Kota Sukabumi dan Bandung lebih memiliki trust-terhadap-agama-lain 
dibandingkan dengan orang-Islam lainnya termasuk NU. Selanjutnya didapati bahwa dalam 
hal keagamaan, kiai dan ustad adalah agen-sosialisasi yang dominan bagi orang-orang NU; 
sedangkan untuk orang Muhammadiah yaitu orang-tua dan guru-sekolah. 
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A.  Pendahuluan  

Hans Kung mengatakan, “No peace among the nations without peace among the 
religions”.1 Di dunia ini ada dua agama besar yang sering berkonflik, agama Kristen 
dengan agama Islam. Antara kedua agama ini pun sering terjadi hubungan yang tidak 
harmonis, ketegangan, dan bahkan konflik dengan kekerasan.  

Di Indonesia, situasinya tidaklah berbeda. Akhir-akhir ini ada banyak konflik 
antar kelompok terjadi di Indonesia. Cukup banyak karena konflik-konflik itu adalah 
konflik antar agama atau konflik yang dihubung-hubungkan dengan agama, dan kedua 
agama yang sering terlibat dalam konflik yaitu agama Islam dan Kristen. Itu sebabnya 
sangat penting sekali untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara kedua agama 
ini di Indonesia, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti 
mencoba untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antara 
orang Islam dan Kristen dalam masyarakat sipil; dan memberikan rekomendasi supaya 
mendukung dan memperkuat hubungan tersebut.  

Peneliti memilih dua kota yang relatif “damai” dan hampir tidak pernah terjadi 
konflik antar agama; kedua kota ini yaitu Bandung dan Sukabumi. Bandung mewakili 
kota besar dan metropolitan, sedangkan Sukabumi mewakili kota kecil.  

Penelitian juga dilakukan langsung terhadap masyarakat dan menggali langsung 
dari para individu yang menjadi anggota masyarakat. Dalam penelitian ini sengaja tidak 
dilakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh agama atau pun mempelajari dokumen-
dokumen tulisan tokoh agama, supaya hubungan yang didapat benar-benar hubungan 
yang terjadi antar umat beragama. 

B.  Kerangka Teori  

1.  Konflik dan Identitas 

Agama sebagai kelompok bisa menjadi sumber identitas dari individu. Itu 
sebabnya hubungan antar umat beragama tidak bisa dilepaskan dari identitas seseorang. 

a).  Pengertian Identitas-Individu 

Identitas-sosial menunjuk pada bentuk-bentuk pengkategorian yang menghu-
bungkan individu pada suatu kelompok tertentu, misalnya: "wanita", "kelas buruh", 
"orang Jawa", "Islam", "penduduk Kota Bandung", "guru", dll. Sedangkan identitas-
individu (atau identitas-pribadi) yaitu totalitas dari identitas-identitas sosial yang 
dimiliki individu tersebut dalam suatu susunan hirearkhi tertentu.  

b).  Proses Terbentuknya Identitas 

Identitas bisa berasal dari institusi yang dominan, namun demikian hal tersebut 
menjadi identitas hanya kalau aktor sosial menginternalisasikannya dan meng-
konstruksikan makna-maknanya di sekitar internalisasi tadi. Tentu saja identitas diri 
bisa saja secara kebetulan sama dengan peranan sosial. Namun demikian, identitas lebih 
kuat dari peranan sebagai sumber makna, karena adanya keterlibatan proses konstruksi-
diri (self-construction) dan individuasi2. Lebih lanjut lagi, identitas-identitas yang 

                                                 
1 Hans Kung, Etika Ekonomi-Politik Global: Mencari Visi Baru bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI 

(Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hal. xvi 
2 Castell, Power of Identity, hal. 6 - 7 
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terbentuk itu bisa mengalami reifikasi. Dalam hal ini, individu-individu yang 
mendapatkan identitas tersebut menerimanya sebagai sesuatu yang sudah alami, dan 
melupakan bahwa hal itu adalah produk manusia3.  

c).  Sumber-sumber Identitas 

Woodward mengatakan bahwa identitas selalu dibentuk melalui kombinasi dari 
individu sebagai agen dan struktur sebagai pembatas. Individu mempunyai kebebasan 
untuk memilih identitas mana yang dikehendak namun demikian tetap ada batas4. 
Individu bisa memilih pekerjaan, tempat tinggal, sekolah, barang yang dipakai, dan lain-
lain. Dan itu semua bisa menjadi sumber identitas baginya. Namun tetap dia tidak bisa 
memilih etnis atau jenis kelaminnya.  

Sekarang ini banyak hal yang bisa menjadi sumber identitas. Kapitalisme lanjut 
telah pula memproduksi keanekaan yang hampir tak berhingga sebagai komoditi, yang 
pada gilirannya menghasilkan identitas-identitas baru berdasarkan pilihan konsumen 
atas produksi kapitalisme tersebut5. Pemilik motor Harley Davidson, pecinta lagu 
klasik, pendaki gunung bisa membentuk kelompok tersendiri dan hal itu bisa menjadi 
sumber identitas bagi anggotanya.  

d).  Salience Hierarchy 

Setiap individu memiliki beberapa identitas-sosial. Identitas-identitas sosial 
inilah yang membentuk identitas pribadi dari individu tersebut. Ada identitas sosial 
yang lebih ditonjolkan oleh individu yang memilikinya dibandingkan dengan yang lain. 
Dengan demikian identitas-identitas sosial tadi membentuk suatu hirearkhi yang disebut 
salience hierarchy6.  

Menurut Sheldon Stryker, Salience hierarchy ini bisa berubah sesuai dengan 
situasi, kondisi dan interaksi dengan orang lain. Pada situasi tertentu, individu lebih 
menonjolkan dan lebih berkomitmen pada identitas sosial tertentu, namun dalam situasi 
lain identitas yang lain yang lebih ditonjolkan7. 

Individu akan cenderung untuk lebih menonjolkan identitas sosial yang sama 
dengan yang dimiliki oleh mayoritas orang dalam masyarakat tersebut. Selain itu, taraf 
komitmen dari individu terhadap suatu identitas sosial tertentu juga dipengaruhi oleh 
penilaian positif/negatif dari orang-orang lain dan juga kesesuaian harapan dari orang-
orang lain terhadap identitas sosial tersebut8.  

e).  Agama dan Pembentukan Identitas 

Menurut Lori Peek, agama sebagai salah satu identitas-sosial, berkembang 
melalui tiga tahapan untuk menjadi identitas-sosial-yang-ditonjolkan oleh individu yang 
menyandang identitas tersebut. Ketiga tahapan itu yaitu: (a) agama sebagai ascribed 
identity, (b) chosen identity, dan (c) declared identity.  

                                                 
3 Berger dan Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, hal. 128 – 131  
4 Lihat Haralambos and Holborn, Sociology: Themes and Perspectives, hal. 819 
5 Lihat Martin Lukito Sinaga, IdentitasPoskolonial "Gereja Suku" dalam Masyarakat Sipil: Studi tentang 

Jaulung Wismar Saragih dan Komunitas Kristen Simalungun, (Yogyakarta: LKis, 2004), hal. 5 
6 Jonathan Turner, The Structure of Sociological Theory, 6th Edition (Belmont, CA: Wadsworth 

Publishing Company, 1998), hal. 375 
7 Op. cit, hal. 375-377 
8 Llihat Turner, The Structure of Sociological Theory, 6th Edition, hal. 376 
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Pada tahap pertama – agama sebagai ascribed identity – individu mendapatkan 
identitas sebagai suatu agama karena dia lahir pada keluarga yang beragama tersebut. 
Selama tahap awal dari perkembangan identitas ini, individu sangat sedikit sekali 
memikirkan tentang arti sebagai seorang Islam/Kristen, sebab identitas agama diterima 
sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.  

Sementara individu-individu menjadi dewasa, mereka mulai merenungkan 
pertanyaan hidup yang lebih penting dan juga tentang latar belakang agama mereka, dan 
dengan ini menguji-ulang identitas mereka. Pada tahap kedua ini, mereka mulai melihat 
agama bukan sebagai karakteristik yang diterima begitu saja, namun sebagai suatu 
identitas yang mereka pilih. 

Tahap ketiga dari perkembangan identitas agama ini muncul dalam respon 
terhadap suatu krisis. Karena mereka “dimusuhi” atau ditekan oleh orang-orang di 
sekitar, mereka merasa perlu untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan kepercayaan 
mereka lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak ahli yang menyatakan bahwa salah satu 
respon terhadap ancaman yang nyata atau pun ancaman yang dibayangkan yaitu 
meningkatnya solidaritas kelompok. Pada tahap ini agama menempati peringkat yang 
tinggi dalam hirearkhi identitas mereka.  

Konflik antar umat beragama tidak selalu tentang identitas dan tidak selalu 
disertai kekerasan. Konflik yang berdasarkan identitas etnis atau agama biasanya lebih 
sulit didamaikan daripada konflik karena sumber daya atau ekonomi9.  

2.  Masyarakat Sipil 

Inti dari konsep civil society adalah penolakan terhadap segala jenis 
otoritarianisme dan totalitarianisme10. Di tempat asalnya, Eropa Barat, konsep civil 
society sudah lama tidak dibicarakan lagi. Civil society kembali mengemuka ketika 
Gerakan Solidaritas di Polandia pimpinan Lech Walesa melancarkan perlawanan 
terhadap dominasi pemerintah Jenderal Jeruzelski. Keberhasilan dari gerakan-gerakan 
tersebut kemudian menjadi pemicu ramainya perbincangan civil society di berbagai 
belahan dunia, termasuk Amerika Utara dan Eropa Barat sendiri11. 

Secara analitis konsep civil society berakar pada suatu bangunan pemikiran 
mengenai manusia dan masyarakat, yang merumuskan bahwa manusia adalah makhluk 
yang memiliki kebebasan dan kesederajatan. Manusia dipandang sebagai makhluk 
individual. Seseorang tidak semata-mata merupakan bagian dari masyarakat, negara, 
ideologi, agama atau budaya, tetapi sosok pribadi yang memiliki keunikan, kebebasan 
dan hak-hak universal12. Karena itu dalam civil society juga harus terdapat kebebasan, 
kesederajatan, dan nilai-nilai lain yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan atau 
keseimbangan.13. 

Penciptaan sistem demokrasi tidak bisa didasarkan semata pada "niat baik" 
pemegang kekuasaan negara. Upaya tersebut harus dilakukan oleh masyarakat, 
khususnya melalui penguatan potensi-potensi yang ada, sehingga dapat menjembatani 

                                                 
9 Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life, hal. 25 - 26 
10 Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk., Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Umum, 2002), hal 3 
11 Prasetyo et. al, Islam & Civil Society, hal. 2 
12 Prasetyo et. al, Islam & Civil Society, hal. 3-5 
13 Prasetyo et. al, Islam & Civil Society, hal. 5 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 177

hubungan antara individu dan masyarakat di satu pihak, dan negara serta institusi 
pemegang kekuasaan lainnya di pihak lain14. 

Dari pembahasan tentang konsep civil society di atas, bisa disimpulkan bahwa 
civil society mempunyai aspek vertikal dan horisontal. Dalam aspek vertikal, sebagai 
ruang publik, civil society adalah kekuatan tandingan terhadap negara untuk mencegah 
otoritarianisme dan totalitarianisme. Namun demikian civil society juga memiliki aspek 
horisontal. Dalam aspek horisontal ini, pembahasan lebih ditujukan pada hubungan 
antar individu atau hubungan antar kelompok dalam ruang publik. Selain itu ada satu 
aspek lagi yaitu kombinasi antara horisontal dan vertikal.  

a).  Aspek Horisontal 

Dalam wacana civil society di Indonesia civil society lebih menekankan aspek 
"horizontal" dan biasanya dekat dengan aspek budaya. Civil society di sini erat dengan 
"civility" atau keberadaban dan "fraternity". Aspek ini dibahas pemikir masyarakat 
Madani atau Madinah15 yang mencoba melihat relevansi konsep tersebut (semacam 
"indigenisasi") dan menekankan toleransi antar agama16. Tokoh utama dalam kelompok 
ini adalah Noercholish Madjid.  

Penggunaan konsep Madani ini mendapat kritik dari kelompok yang 
menggunakan "civil society" dengan Muhammad Hikam sebagai pemikir utamanya. 
Perdebatan utamanya terletak pada bentuk masyarakat ideal dalam civil society tersebut. 
Contoh kota Madinah dianggap kurang mencerminkan relevansi dengan Indonesia.17.  

Sehubungan dengan ini pun Abdul Mun'im mengemukakan bahwa zaman 
Madinah tidaklah seideal seperti yang dimitoskan dan kalangan NU memandang negara 
Indonesia harus dibangun berdasarkan pengalaman modern saat ini, tidak harus merujuk 
ke zaman Islam klasik.18 

b).  Aspek Vertikal 

Wacana civil society yang memfokuskan aspek vertikal mengutamakan otonomi 
masyarakat terhadap negara dan erat dengan aspek politik. Dalam hal ini, istilah "civil" 
dekat dengan "citizen" atau "liberty". Terjemahan yang telah diindonesiakan adalah 
Masyarakat Warga atau Masyarakat Kewargaan dan digunakan oleh ilmuwan politik 
(AIPI)19.  

c).  Kombinasi Aspek Vertikal dan Horisontal 

Civil society merupakan suatu space atau ruang yang terletak antara negara di 
satu pihak, dan masyarakat di pihak lain, dan dalam ruang tersebut terdapat asosiasi 

                                                 
14 Prasetyo et. al, Islam & Civil Society, hal. 8 
15 Istilah "masyarakat madani" untuk terjemahan civil society yang dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid, 

pada awalnya diperkenalkan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Dalam 
ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Festival Istiqlal di Jakarta, 26 September 1995, 
Anwar Ibrahim memperkenalkan istilah "masyarakat madani" untuk civil society yang memang sudah 
berkembang di Malaysia. Lihat Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani" dalam Prasetyo, hal. 81 

16 Iwan Gardono Sujatmiko, "Wacana Civil Society di Indonesia", Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Edisi no 
9 (Depok: Laboratorium Sosiologi, 2001), hal. 38 

17 Op. cit, hal. 39 
18 Op. cit, hal. 39 
19 Op. cit, hal. 40 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 178 

warga masyarakat yang bersifat sukarela hubungannya dikembangkan atas dasar 
toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya".20 

Konsep civil society kombinasi vertikal dan horisontal ini relevan dengan 
masyarakat Indonesia dimana keadaan vertikal (antar lapisan dan kelas), seperti 
demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal atau SARA. 
Kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke 
permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses re-integrasi.21 

3.  Hubungan antar Kelompok dalam Masyarakat Sipil 

Masyarat-sipil (civil society) yaitu bagian dari kehidupan masyarakat yang ada 
antara pemerintah (state) dan keluarga, yang memberi ruang kepada orang-orang untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas publik bersama-sama, dan yang relatif bebas terhadap 
pemerintah22. Masyarakat-sipil bukanlah ruang non-politik namun suatu ruang 
kehidupan-bersama yang non-pemerintah. Masyarakat-sipil bersifat non-pemerintah 
namun dapat mencakup baik aktivitas budaya, sosial, ekonomi maupun politik juga23. 

Walaupun konsep masyarakat-sipil (civil society) semula lebih menekankan 
hubungan antara pemerintah dan rakyat, negara dan masyarakat24, namun konsep ini 
pun bisa dipakai untuk membahas hubungan-antar-kelompok dalam suatu masyarakat. 
Dalam masyarakat-sipil, hubungan antar kelompok bisa terjadi dalam dua bentuk. 
Bentuk pertama yaitu hubungan sehari-hari dan yang satu lagi bentuk asosiasional 
(associational).  

a).  Interaksi Sehari-hari 

Hubungan sehari-hari terdiri dari interaksi yang sederhana dan rutin antar 
anggota kedua kelompok, seperti: keluarga kelompok yang satu mengunjungi kelompok 
yang lain, makan bersama, pesta bersama, mendorong anak-anak untuk bermain 
bersama dan lain-lain25.  

b).  Interaksi Asosiasional 

Hubungan dalam bentuk asosiasional terjadi dalam kelompok-kelompok seperti 
asosiasi bisnis, organisasi profesional, klub membaca, klub film, klub olahraga, klub 
musik, organisasi pesta, persatuan dagang, dan juga partai politik26. Saat desa berubah 
menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota besar, dan kota besar berubah menjadi kota 
metropolitan, orang-orang mulai untuk menempuh jarak yang jauh untuk bekerja. 
Dalam keadaan ini pertemuan tatap muka sehari-hari sulit dilakukan sehingga hubungan 
asosiasional menjadi perlu baik untuk tujuan ekonomi, sosial maupun politik27.  

                                                 
20 Afan Gaffar, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi" dalam Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 

edisi no 9, 2001, hal. 42 
21 Iwan Gardono Sujatmiko, "Wacana Civil Society di Indonesia", Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Edisi no 

9 (Depok: Laboratorium Sosiologi, 2001), hal. 42 
22 Lihat Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life, hal. 5; lihat juga Sinaga, Identitas Poskolonial "Gereja 

Suku" dalam Masyarakat Sipil, hal. 114; lihat juga Mitsuo et al, Islam &Civil Society, hal. 1 
23 Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life, hal. 5 
24 Paulus Wirutomo, Membangun Masyarakat "Adab": Suatu Sumbangan Sosiologi (Depok: FISIP UI, 

2001), hal. 14 
25 Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life, hal. 4 
26 Op. cit, hal. 4 
27 Op. cit, hal. 45 
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Di kota, interaksi yang lebih efektif yaitu interaksi asosiasional. Dengan jumlah 
penduduk yang banyak di kota, sulit untuk membentuk jaringan dengan pola seperti di 
desa. Interaksi asosiasional seringkali bisa melayani kepentingan-kepentingan yang 
tidak disediakan oleh interaksi sehari-hari. Organisasi bisnis antar agama tetap bisa 
berkelanjutan, bukan hanya karena adanya kehangatan-lingkungan antara keluarga 
Muslim dan Kristen, namun karena adanya kepentingan bisnis dari banyak orang 
Kristen dan Muslim28.  

Dalam masa-masa tegang, organisasi-organisasi asosiasional ini bersinergi 
dengan aparat lokal dan dapat meredam konflik. Organisasi-organisasi tersebut dapat 
bertindak sebagai telinga dan tangan dari aparat pemerintah.29.  

Selain itu, kelompok-kelompok asosiasional bisa menjadi sumber identitas bagi 
para anggotanya. Itu sebabnya, walaupun dua orang yang berbeda agama, namun 
mereka merasa mempunyai identitas yang sama jika mereka tergabung dalam kelompok 
asosiasi yang sama. Hal ini akan bisa meredam konflik antar umat beragama 

C.  Metodologi 

Ada tiga variabel dependen dalam penelitian ini yaitu (1) Perilaku inklusif 
terhadap agama lain, dan (2) Sikap inklusif terhadap agama lain, dan (3) Trust terhadap 
agama lain. Hubungan sosial dikatakan baik jika ketiga variabel tersebut nilainya tinggi, 
dan sebaliknya.  

Berkaitan dengan variabel-variabel tersebut ada beberapa hipotesa dalam 
penelitian ini yaitu: (1) Dalam suatu masyarakat, anggota kelompok minoritas akan 
lebih banyak berinteraksi dengan anggota kelompok mayoritas dibandingkan dengan 
sebaliknya; (2) Di daerah pedesaan atau kota kecil, semakin tinggi interaksi sehari-hari 
seseorang dengan agama lain maka semakin baik hubungannya dengan orang dari 
agama lain. Namun demikian hal ini tidak berlaku di kota besar; (3) Dalam suatu 
masyarakat, anggota kelompok yang kecil akan lebih kurang menonjolkan identitas 
kelompok tersebut dan lebih menonjolkan identitas yang lain dibandingkan dengan 
anggota kelompok yang lebih besar; (4) Di daerah perkotaan, semakin banyak 
organisasi asosiasional yang diikuti seorang, maka semakin baik hubungan-sosial-nya 
dengan kelompok agama lain.  

Dengan menggunakan multi stage sampling, terpilih 296 responden yang terdiri 
dari 149 responden dari Sukabumi dan 147 responden dari Bandung.  

Untuk mengukur variabel digunakan kuesioner sebagai alat ukur kuesioner yang 
sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas.Nilai Cronbach alphadigunakan untuk 
menguji reliabilitas dari alat ukur. Sedangkan uji validitas yang digunakan yaitu 
validitas internal dan face validity.  

Regressi, path analysis, korelasi Pearson dan uji Mann-Whitneydipergunakan 
untuk menguji hipotesa dari penelitian ini.Pengolahan data dilakukan dengan memakai 
program komputer SPSS. 

 

                                                 
28Op. cit, hal. 10 
29Op. cit, hal. 11 
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D.  Model Hubungan Antar Variabel 

Dengan menggunakan backward step wise regression dan yangdilanjutkan 
dengan path analysis maka bisa didapatkan modelhubungan antar variabel-variabel. 
Untuk kota Sukabumi, model hubungan antar variabel bisa dilihat pada Gambar 1; 
sedangkan Gambar 2 menunjukkan model hubungan antar variabel di Kota Bandung. 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa orang Kristen memiliki perilaku-
inklusif yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Islam. Hal ini sesuai dengan teori 
Peter Blau yang mengatakan: semakin besar ukuran suatu kelompok maka semakin 
kecil kemungkinan anggota kelompok tersebut berhubungan dengan kelompok lain30. 
Ini berarti orang Kristen yang adalah minoritas, “terpaksa” berinteraksi dengan orang 
Islam karena memang orang Islam adalah mayoritas. Sebaliknya, orang Islam secara 
probabilitas kurang berhubungan dengan orang Kristen karena orang Kristen adalah 
kelompok yang jumlahnya sedikit.  

Teori ini bisa berlaku pada masyarakat yang bebas berhubungan satu dengan 
yang lain seperti di Kota Sukabumi dan Bandung. Selain itu, teori ini pun bisa dipakai 
pada daerah yang kelompoknya tidak hidup secara tersegregasi.  

Walaupun demikian tentunya ada perkecualian. Seorang, walaupun termasuk 
dalam kelompok minoritas, bisa saja kurang berinteraksi dengan kelompok yang 
mayoritas karena pekerjaan. Sebaliknya pun bisa juga demikian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Model Hubungan Antar Variabel di Kota Sukabumi 
 
 
 
 
                                                 
30 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 535 - 536 
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Gambar 2.  Model Hubungan Antar Variabel di Kota Bandung 
 

Dari Gambar 1 bisa dilihat bahwa di Kota Sukabumi, Perilaku-inklusif memiliki 
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Trust-terhadap-agama-lain. Namun 
demikian kalau dilihat di Gambar 2, ternyata di Kota Bandung hal ini tidak berlaku. 
Kenyataan ini sesuai dengan teori dari Varshney yang mengatakan bahwa interaksi 
sehari-hari hanyalah efektif untuk menjalin hubungan antar kelompok di desa (atau kota 
kecil). Namun demikian hal ini tidaklah efektif di kota besar31.  

Di kota kecil, apalagi pedesaan, sepertinya ada suatu kewajiban bahwa seorang 
harus kenal dan berinteraksi dengan para tetangga, baik yang satu agama maupun yang 
tidak. Selain itu, interaksi yang dilakukan benar-benar intensif dan tidak sekedar basa-
basi. Interaksi atau perilaku semacam inilah yang bisa mengurangi prasangka dan 
meningkatkan trust terhadap agama lain. Itu sebabnya rata-rata Trust di kota Sukabumi 
(7.65) lebih tinggi secara signifikan daripada rata-rata Trust di kota Bandung (7.37).  

Salah satu contoh di Sukabumi yaitu Bapak Wdy. Karena banyak berinteraksi 
dengan orang Kristen maka Bp Wdy mempunyai pandangan yang positif terhadap 
kekristenan maupun terhadap orang Kristen. Bp Wdy adalah ketua seksi keamanan di 
RT-nya, mempunyai seorang istri dengan dua anak yang masih SD. Karena 
pekerjaannya, yang antara lain sebagai juru kamera, dia bertugas juga meliput kegiatan-
kegiatan persekutuan Kristen. Di sinilah Bp Wdy banyak berinteraksi dengan orang-
orang Kristen.  

Lain halnya dengan di kota Besar seperti Bandung, perilaku yang inklusif 
memang bisa menurunkan prasangka, namun tidak bisa meningkatkan trust. Kontak 
yang semacam ini kuranglah efektif dalam menjalin hubungan. Sebagai contoh, Ibu Es 
sehari-hari sering berhubungan dengan orang-orang Islam karena pekerjaannya sebagai 
pengusaha kue. Dia meng-istilah-kan kontak semacam itu adalah kontak yang “cuma 

                                                 
31Op. cit, hal. 10 
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hai-hai saja”. Namun demikian dia tetap saja kurang mempunyai trust terhadap orang 
Islam. 

Dari Gambar 2 bisa disimpulkan bahwa di Kota Bandung, ada 3 variabel yang 
mempengaruhi variabel trust, yaitu (1) Aktif di organisasi non-agama, (2) Sikap, dan (3) 
variabel Suku. Di kota Bandung, orang yang aktif di organisasi non-agama akan lebih 
memiliki trust terhadap agama lain dibandingkan dengan yang tidak. Sedangkan orang 
yang memiliki sikap yang baik terhadap agama lain akan juga lebih memiliki trust 
dibandingkan dengan yang tidak. Variabel suku juga mempengaruhi variabel trust. 
Dalam hal ini suku Tionghoa yang paling kurang trust dibandingkan suku-suku yang 
lain, dan diikuti dengan suku Batak.  

Di Kota Bandung, variabel Sikap dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu: Agama, 
Perilaku dan Suku. Orang Islam mempunyai sikap yang lebih baik terhadap agama lain 
dibandingkan dengan Kristen. Sedangkan orang yang mempunyai perilaku baik 
terhadap agama lain akan cenderung juga mempunyai sikap yang baik juga. Dalam hal 
suku, maka suku Tionghoa mempunyai sikap yang lebih baik terhadap agama lain 
dibandingkan dengan suku yang lain.  

Dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini, di Kota Bandung, 
variabel-variabel yang mempengaruhi Perilaku yaitu: Agama dan Jenis Kelamin. Orang 
yang beragama Kristen cenderung untuk mempunyai perilaku yang lebih baik terhadap 
agama lain dibandingkan dengan orang Islam. Sedangkan dalam hal jenis kelamin, laki-
laki di kota Bandung mempunyai perilaku yang lebih baik terhadap agama lain 
dibandingkan dengan yang perempuan.  

E.  Hubungan Antar Variabel-Dependen 

Dalam penelitian ini hubungan antar umat beragama (variabel-variabel 
dependen) dijabarkan dalam 3 variabel yaitu: Perilaku-inklusif-terhadap-agama-lain, 
Sikap-inklusif-terhadap-agama-lain, dan Trust-terhadap-agama-lain. Itu sebabnya, 
sebelum membahas hal yang lain, perlu dilihat bagaimana keterkaitan antar ketiga 
variabel ini. 

Di kedua kota (Sukabumi dan Bandung), variabel Perilaku mempengaruhi 
variabel Sikap secara positif. Demikian juga variabel Sikap juga mempengaruhi variabel 
trust secara positif. Namun demikian pengaruh variabel Perilaku terhadap variabel trust, 
hanya berpengaruh secara nyata di Sukabumi saja. Di Bandung, perilaku-inklusif-
terhadap-agama-lain tidaklah mempengaruhi trust secara nyata. Ini berarti, walaupun 
seseorang mempunyai banyak teman-teman dan sering bergaul dengan orang-orang 
yang berbeda agama, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap trust. Hal ini sejalan 
dengan Hipotesis 2 dari penelitian ini.  

Di kota kecil seperti Sukabumi, perilaku atau interaksi sehari-hari terhadap 
agama lain sangatlah efektif untuk membangun hubungan antar kelompok. Hal ini akan 
mengurangi prasangka terhadap kelompok lain serta menjalin trust satu dengan yang 
lain. Di kota kecil, apalagi pedesaan, sepertinya ada suatu kewajiban bahwa seorang 
harus kenal dan berinteraksi dengan para tetangga, baik yang satu agama maupun yang 
tidak. Selain itu, interaksi yang dilakukan benar-benar intensif dan tidak sekedar basa-
basi. Interaksi atau perilaku semacam inilah yang bisa mengurangi prasangka dan 
meningkatkan trust terhadap agama lain. Itu sebabnya rata-rata Trust di kota Sukabumi 
(7.65) lebih tinggi secara signifikan daripada rata-rata Trust di kota Bandung (7.37).  
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Lain halnya dengan di kota Besar seperti Bandung, perilaku yang inklusif 
memang bisa menurunkan prasangka, namun tidak bisa meningkatkan trust. Di kota 
besar interaksi sehari-hari lebih banyak bersifat formal, prosedural dan anonim. Kontak 
yang semacam ini kuranglah efektif dalam menjalin hubungan. Sebagai contoh, Ibu Es 
sehari-hari sering berhubungan dengan orang-orang Islam karena pekerjaannya sebagai 
pengusaha kue. Dia meng-istilah-kan kontak semacam itu adalah kontak yang “cuma 
hai-hai saja”. Namun demikian dia tetap saja kurang mempunyai trust terhadap orang 
Islam.  

F.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Orang Kristen dan 
Orang Islam 

1.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kristen-Islam di Kota 
Sukabumi 

Di Kota Sukabumi, variabel trust selain dipengaruhi oleh Perilaku dan Sikap, 
juga dipengaruhi oleh Agama. Dalam hal ini orang Kristen lebih kurang trust terhadap 
orang Islam dibandingkan sebaliknya. Hal yang perlu dicermati: walaupun orang 
Kristen di Sukabumi memiliki perilaku yang lebih inklusif terhadap agama lain, namun 
dalam waktu yang sama orang Kristen justru memiliki trust yang kurang dibandingkan 
dengan orang Islam. Secara keseluruhan di kota Sukabumi (atau juga di desa), Perilaku-
inklusif-terhadap-agama-lain akan mempengaruhi secara positif trust-terhadap-agama-
lain. Namun demikian untuk orang Kristen di Sukabumi hal ini kuranglah berlaku. 

Orang Kristen di Sukabumi mau untuk bergaul, berinteraksi dan berteman 
dengan orang Islam.Kenapa?Karena orang Kristen adalah minoritas. Hal ini sejalan 
dengan teori Peter Blau yang mengatakan: semakin besar ukuran suatu kelompok maka 
semakin kecil kemungkinan anggota kelompok tersebut berhubungan dengan kelompok 
lain32. Ini juga berarti, semakin kecil ukuran suatu kelompok (dalam hal ini kelompok 
Kristen di Sukabumi) maka semakin besar kemungkinannya anggota kelompok tersebut 
berinteraksi dengan anggota kelompok lain. Dalam bekerja, kuliah ataupun kehidupan 
bertetangga, mau tidak mau kelompok minoritas akan bertemu dengan kelompok 
mayoritas. Namun demikian hal ini belum menjamin akan terciptanya trust terhadap 
kelompok mayoritas.  

Selain melihat dari segi mayoritas-minoritas, tingginya perilaku-inklusif-
terhadap-agama-lain dari orang Kristen dibandingkan dengan perilaku orang Islam bisa 
dilihat dari ada/tidaknya famili yang beragama lain. Dari data didapatkan bahwa dari 
antara orang Kristen terdapat 71.4% yang mempunyai famili-agama-lain, sedangkan 
dari antara orang Islam hanya terdapat 8.3% yang mempunyai famili-agama-lain. Dari 
kenyataan ini jelas bisa dimengerti bahwa orang yang mempunyai famili agama lain 
tentulah akan lebih banyak berinteraksi dengan agama lain (minimal berinteraksi 
dengan famili tersebut). Dan dalam hal ini, orang Kristen lebih banyak memiliki famili 
agama lain dibandingkan dengan orang Islam. Dengan demikian bisa dijelaskan bahwa 
orang Kristen lebih banyak dalam berinteraksi dengan agama lain dibandingkan dengan 
orang Islam. Hasil Uji Chi-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 
antara variabel Agama dan variabel Punya-famili-agama-lain di kota Sukabumi dengan 
nilai chi-square 59.160 dan p-value = 0.000. 

                                                 
32 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 535 - 536 
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Kurangnya trust di antara orang Kristen di Sukabumi terlihat saat pewawancara 
berusaha untuk mendapatkan responden. Umumnya orang Kristen, apalagi orang 
Tionghoa, banyak yang menolak untuk diwawancarai. Mereka takut untuk diwawan-
carai, lebih lagi setelah mereka mengetahui bahwa bahan wawancara mengandung soal 
SARA (Suku, agama dan Ras). 

Satu variabel lagi yang mempengaruhi trust yaitu variabel Lama-pendidikan, 
yang merupakan variabel kontrol. Di Sukabumi, semakin lama pendidikan seseorang 
maka justru semakin kurang trust-terhadap-agama-lain.  

Di Sukabumi, untuk variabel Sikap, ada dua variabel yang mempengaruhi yaitu: 
Perilaku dan Pengeluaran-per-Bulan. Ternyata orang-orang yang status ekonominya 
tinggi mempunyai sikap yang lebih inklusif terhadap agama lain dibandingkan dengan 
yang status ekonominya kurang.  

Selain itu, di Kota Sukabumi, ada 3 variabel yang mempengaruhi Perilaku-
inklusif-terhadap-agama-lain yaitu Agama, Aktif di organisasi non agama dan Total 
bersaudara. Seperti sudah dijelaskan di atas, orang Kristen memiliki perilaku lebih 
inklusif dibandingkan dengan orang Islam. 

Di Sukabumi, orang yang aktif di organisasi non agama akan lebih banyak 
berinteraksi dengan orang yang beragama lain. Sementara di Kota Bandung kedua 
variabel ini tidaklah memiliki hubungan. Hal ini bisa dijelaskan karena khusus di kota 
Sukabumi, mereka yang aktif di organisasi non agama sebagian besar adalah orang 
Islam.  

Persentase orang Islam yang ikut organisasi non-agama (43.1%) lebih banyak 
daripada persentase orang Kristen (18.2%). Hasil pengujian chi-square menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara variabel Agama dan variabel Ikut-organisasi-
non-agama dengan nilai chi-square = 10.921 dan p-value = 0.001. Seperti diketahui 
bahwa orang Islam (mayoritas) lebih kecil kemungkinannya untuk berinteraksi dengan 
orang yang lain agama. Itu sebabnya, bagi orang Islam, keikut-sertaan dalam organisasi 
non-agama akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk bisa berinteraksi dengan 
orang yang berbeda agama.  

Gejala semacam ini tidaklah terjadi di Bandung karena mereka yang ikut 
organisasi non-agama tersebar cukup merata antara Kristen dan Islam. Dan hasil uji Chi 
square menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan (chi square=2.296, p-value = 
0.130).  

2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kristen-Islam di Kota 
Bandung  

Hubungan antar variabel di Kota Bandung memiliki beberapa kesamaan dengan 
di Kota Sukabumi, namun ada juga perbedaan yang perlu diperhatikan.Sama seperti di 
Sukabumi, Trust-terhadap-agama-lain dipengaruhi oleh Sikap-inklusif-terhadap-agama-
lain juga berlaku di Bandung. 

Hal yang penting untuk diperhatikan, di Bandung, variabel Aktif-di-organisasi-
non-agama mempengaruhi variabel trust, yang hal ini tidaklah terjadi di Sukabumi. 
Sebaliknya, variabel Perilaku yang mempengaruhi variabel trust di Sukabumi, ternyata 
tidaklah berlaku di Bandung. Ini berarti, di Sukabumi, untuk meningkatkan trust, 
sangatlah penting memperbanyak interaksi sehari-hari (Perilaku). Akan tetapi hal ini 
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tidaklah efektif jika dilakukan di Bandung. Di Bandung, yang efektif untuk meningkat-
kan trust yaitu keikut-sertaan orang dalam organisasi non-agama. 

Selain itu dalam penelitian ini ada satu variabel lagi yang mempengaruhi trust 
yaitu variabel suku. Dalam hal ini suku Tionghoa dan suku Batak umumnya kurang 
memiliki trust dibandingkan dengan suku-suku yang lain.  

Khusus mengenai suku Tionghoa, suku ini mempunyai sikap yang inklusif 
terhadap agama lain, namun demikian dalam waktu yang sama merupakan suku yang 
paling tidak memiliki trust terhadap agama lain.  

Dari wawancara mendalam didapatkan bahwa orang Tionghoa merasa didis-
kriminasikan. Karena merasa didiskriminasikan seperti inilah maka orang Tionghoa 
harus sangat berhati-hati dalam berhubungan dengan kelompok lain termasuk terhadap 
orang Islam. Di Bandung, orang Tionghoa bisa saja mempunyai perilaku maupun sikap 
yang inklusif, namun dalam hal trust mereka sangatlah kurang.  

Dari pengamatan, di Kota Bandung, orang Tionghoa umumnya tinggal ber-
kelompok (atau tidak jauh) dengan orang Tionghoa yang lain. Mereka yang status 
ekonominya baik, cukup banyak yang tinggal di perumahan. 

Menurut para pewawancara di Bandung yang memberikan kuesioner (yang 
semuanya adalah orang Kristen pribumi), mereka mengalami kesulitan karena orang 
Tionghoa umumnya tidak bersedia diwawancarai. Keberatan yang mereka sampaikan 
antara lain: takut nanti di datangi, pertanyaannya sensitif, repot, dan lain-lain. Jadi 
sebenarnya, orang Tionghoa tidak menaruh trust, bukan hanya kepada orang Islam 
(yang hampir semua adalah pribumi) tapi juga terhadap orang-pribumi-yang-lain 
termasuk pribumi-Kristen.  

Variabel Perilaku, sama seperti di Sukabumi dipengaruhi oleh Agama. Namun 
selain itu, di Kota Bandung, variabel Perilaku dipengaruhi oleh Jenis Kelamin. Dalam 
hal ini, laki-laki mempunyai perilaku-inklusif-terhadap-agama-lain yang lebih di-
bandingkan dengan perempuan. 

Fenomena semacam ini tidaklah terjadi di Sukabumi.Pertama, haruslah dilihat 
bahwa struktur keluarga di Indonesia, termasuk di Sukabumi dan Bandung, masih 
termasuk keluarga tradisional.Yang mempunyai pekerjaan utama yaitu suami, 
sedangkan istri banyak mengurusi rumah tangga dan membantu pekerjaan suami.Kalau 
pun istri mempunyai pekerjaan sendiri, itu pun bukan pekerjaan utama dan biasanya 
tidak lebih tinggi daripada suami. Di kota besar seperti Bandung, orang sudah sibuk 
dengan urusannya masing-masing sehingga mereka harus memilih berinteraksi dengan 
siapa yang perlu. Para suami Kristen, dalam pekerjaan “terpaksa” berinteraksi dengan 
orang-orang Muslim karena di Bandung memang mayoritas Muslim. Namun istri, 
karena tugasnya sudah tersita untuk urusan rumah tangga dan membantu suami, maka 
interaksi dengan orang dari agama lain lebih kurang dibandingkan dengan suami. Dan 
karena di kota besar, tidaklah ada suatu keharusan dari masyarakat untuk memaksa 
seorang warga untuk wajib berinteraksi dengan lingkungannya.  

Lain halnya dengan kota kecil seperti Sukabumi. Di Sukabumi, kesibukan tidak 
seperti di Bandung. Seorang istri umumnya masih mempunyai kesempatan untuk 
berinteraksi dengan warga lingkungan. Dan jika seorang warga tidak melakukannya, 
maka ada suatu “hukuman” yang muncul dari masyarakat dengan menganggap sebagai 
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warga yang “aneh”. Hal ini pun harus juga dilakukan oleh seorang istri yang Kristen 
pun. 

3.  Agen Sosialisasi Nilai-nilai Agama 

Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai agama disosialisasikan terhadap orang-
orang Islam di Sukabumi, diadakan survei tambahan dengan mewawancarai 35 
responden Islam.  

Dengan menggunakan analisis Friedman didapatkan bahwa ada perbedaan yang 
nyata antar agen-agen sosialisasi dalam mensosialisasikan pengertian Islam terhadap 
responden, baik untuk responden NU (p-value=0.004) maupun yang Muhammaddiah 
(p-value=0.002).  

Menurut responden dari kelompok NU, agen sosialisasi yang paling banyak 
memberikan pengertian tentang Islam kepada responden yaitu Kiai dan Ustad. 
Sedangkan responden dari kelompok Muhammaddiah merasa bahwa agen sosialisasi 
yang paling banyak memberikan pengertian tentang Islam kepada responden yaitu ibu, 
guru sekolah dan ayah.  

Perbedaan ini bisa dimengerti karena Muhammaddiah memang adalah 
organisasi yang banyak bergerak di bidang pendidikan sekuler.Itu sebabnya guru 
sekolah adalah agen sosialisasi yang sangat penting dalam memberikan nilai-nilai 
kehidupan terutama nilai-nilai agama.Karena organisasi ini telah berusia lama dan 
sudah beberapa generasi hidup dalam organisasi ini, maka para orang tua pun (ayah 
maupun ibu) sudah tertularkan nilai-nilai dari organisasi ini dan juga menjadi agen 
sosialisasi yang penting untuk anak-anaknya. 

Lain lagi dengan kelompok NU yang banyak mengandalkan Kiai dan Ustad 
dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama.Dalam hal ini, Kiai dan Ustad mempunyai 
peranan yang lebih penting dari pada para orang tua. Jika hal ini dihubungkan dengan 
kepincangan antara sikap anggota NU di Kota Sukabumi dan sikap NU yang 
digambarkan oleh Gus Dur, maka tentunya bisa disimpulkan bahwa ada juga perbedaan 
sikap antara para Kiai di Kota Sukabumi dan Gus Dur sebagai tokoh NU.  

Hasil wawancara menyatakan bahwa Gus Dur bukanlah tokoh agama yang 
dikagumi oleh para responden dari Kota Sukabumi, termasuk juga oleh mereka yang 
anggota NU.Hanya 1 dari 35 responden yang menyatakan bahwa Gus Dur adalah tokoh 
agama yang dikagumi. 

G.  Kesimpulan  

Penelitian tentang agama, khususnya di Indonesia, umumnya bersifat kualitatif; 
dan wawancara biasanya dilakukan terhadap para pemimpin-umat yang dianggap 
“mewakili” umatnya.Disinilah salah satu masalah utama dari penelitian jenis ini. Justru 
kenyataannya seringkali ada bias antara apa yang dikatakan pemimpin-umat dan 
keadaan umatnya. Selain itu keadaan suatu kelompok agama seringkali sangat beragam 
dan berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, itu sebabnya tidak bisa diwakili oleh 
hanya satu tokoh saja. Penelitian ini membuktikan bahwa apa yang dikuatirkan itu 
benar. Dalam hal ini, pendapat banyak orang tentang NU yang hanya diwakili oleh Gus 
Dur ternyata berbeda dengan kenyataan di lapang, khususnya di Sukabumi dan 
Bandung. 
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Teori Peter Blau yang mengatakan “semakin besar ukuran suatu kelompok maka 
semakin kecil kemungkinan anggota kelompok tersebut berhubungan dengan kelompok 
lain”33 berlaku dalam hubungan Kristen-Muslim di Bandung maupun Sukabumi.Dalam 
hal ini orang Islam lebih sering berhubungan dengan sesama orang Islam daripada 
terhadap orang Kristen.Sebaliknya orang Kristen “terpaksa” harus sering berhubungan 
dengan orang Islam karena orang Islam adalah kelompok yang mayoritas.Kenyataan ini 
ditunjukkan dengan rata-rata Perilaku-Inklusif-terhadap-agama-lain dari orang Kristen 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Islam, baik di Sukabumi maupun di 
Bandung. 

Di kota kecil seperti Sukabumi, Perilaku-Inklusif ini sangatlah penting untuk 
mengubahkan sikap seseorang sehingga menjadi orang yang bersikap inklusif terhadap 
agama lain termasuk juga mempunyai trust terhadap agama lain. Namun demikian, di 
kota besar seperti Bandung, trust tidaklah bisa dibangun hanya dengan melakukan 
interaksi sehari-hari saja. Interaksi yang efektif untuk membentuk Trust-terhadap-
agama-lain di kota besar adalah interaksi asosiasional yaitu interaksi yang terjadi dalam 
organisasi-organisasi masyarakat sipil. Trust bisa terjalin dalam organisasi asosiasional 
antara lain jika organisasi tersebut bisa menjadi sumber makna bagi individu-
individunya. Sebagai sumber makna maka individu tersebut akan dengan senang hati 
menjadikan kelompok itu sebagai identitasnya.  

Kalau di India, teori Varshney bisa dipakai untuk menerangkan ada atau tidak 
adanya konflik-yang-disertai-kekerasan di kota-kota di India34. Namun teori Varshney 
dalam penelitian ini bisa juga dipakai untuk menerangkan faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi tingkat trust-terhadap-agama-lain yang dimiliki seseorang. Hubungan 
antar umat beragama tidak boleh hanya berhenti pada perilaku-inklusif atau pun sikap-
inklusif saja namun terutama harus ada trust satu dengan yang lain. 

Teori tentang identitas yang dikemukakan Stryker dan yang diuji dalam 
penelitian ini ternyata hanya berlaku di kota besar seperti Bandung. Anggota dari 
kelompok yang minoritas akan lebih menonjolkan identitas yang lain daripada identitas 
minoritasnya35.  

Sebagian besar teori yang digunakan dalam penelitian ini hampir semuanya 
berlaku di kota besar seperti Bandung dan hanya sebagian saja berlaku di Sukabumi. 
Agaknya teori-teori sosiologi yang “diadopsi” dari Barat (Blau dan Stryker) umumnya 
berlaku dalam masyarakat di kota besar seperti Bandung dan juga kota-kota besar 
lainnya. Berita baiknya, hal ini memang harus diantisipasi sebab masyarakat memang 
akan berkembang menjadi masyarakat kota.  

Masyarakat sipil sebagai ruang perjumpaan antara orang Kristen dan Islam akan 
semakin kuat jika hubungan antar kedua kelompok ini semakin baik dalam pengertian 
semakin inklusif dalam sikap-dan-perilaku namun yang terutama harus saling 
mempunyai trust. Dari penelitian ini, masyarakat sipil di kedua kota yang diteliti cukup 
baik walaupun masih banyak kekurangan dan untuk ini harus disikapi dengan hati-hati 
dan perlu diantisipasi.  
 
                                                 
33 Lihat Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 535 - 536 
34 Ashutosh Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India (London: Yale 

University Press, 2002) 
35 Lihat Turner, The Structure of Sociological Theory, 6th Edition, hal. 376 
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