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ABSTRAK 

 

Novita Sari, 180103010193: “Praktik Toleransi dalam Keluarga (Studi Kasus 

Keluarga yang Menganut Multi Agama di Desa Makarti Jaya Sumatera Selatan).” 

Pembimbing I: Maimanah, M.Ag dan Pembimbing II: Riza Saputra, S.Th.I, M.A 

Skripsi pada Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 

UIN Antasari Banjarmasin, 2022.  

Kata kunci: Praktik, Toleransi, Keluarga Multi Agama 

 Toleransi menjadi tali pengikat persatuan kehidupan sosial di dalam 

masyarakat yang beragam  agama, khususnya di dalam keluarga yang menganut 

multi agama. Toleransi  mampu menengahi di semua bidang kehidupan, karena 

perannya yang penting untuk membangun perdamaian dan cinta dalam berbagai 

keragaman agama.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik toleransi 

keluarga Bapak Thomas Budianto, dan mengamati apa latar belakang keluarga 

Bapak Thomas Budianto sehingga menjadi keluarga yang mempunyai sikap 

toleransi yang tinggi. 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan fokus kajian 

lapangan (field research) menggunakan pendekatan psikologi. Data primer dalam 

penelitian ini didapat berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung ke 

kediaman Keluarga Bapak Thomas Budianto di Desa Makarti Jaya. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan dokumen yang terkait dengan 

pembahasan skripsi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, terdapat sikap dan praktik 

toleransi pada keluarga Bapak Thomas Budianto yang dapat diwujudkan dalam 

hal saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam menjalankan agama 

masing-masing. Dalam hal anak yang akan memilih agama yang dianutnya, tidak 

ada sedikit pun paksaan dari kedua orang tua, anak akan dibebaskan untuk 

memilih apa yang terbaik buat dirinya dan ia yakini. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa dalam hal mewujudkan toleransi antar umat beragama tidak harus dalam 

lingkungan yang luas dulu, kita bisa mewujudkanya dari lingkungan yang paling 

kecil yaitu keluarga. Dari lingkungan yang paling kecil inilah kita bisa belajar 

untuk mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama dalam cangkupan yang 

lebih luas. Hal ini diwujudkan daalam keluarga Bapak Thomas Budianto dengan 

memberikan rasa toleransi antara anggota keluarga sehingga keluarga tersebut 

tetap harmonis. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 

 Th : ط .A 16 : ا .1

 Zh : ظ .B 17 : ب .2

 ‘ : ع .T 18 : ت .3

 Gh : غ .Ts 19 : ث .4

 F : ؼ .J 20 : ج .5

 Q : ؽ .H̱ 21 : ح .6

 K : ؾ .Kh 22 : خ .7

 L : ؿ .D 23 : د .8

 M : ـ .Dz 24 : ذ .9

 N : ف .R 25 : ر .10

 W : ك .Z 26 : ز .11

 H : ه .S 27 : س .12

 ` : ء .Sy 28 : ش .13

 Y : ي .Sh 29 : ص .14

   Dh : ض .15

 

 

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 A Fathah ´ـــ

 I Kasrah ـــ ِ

 U Dhammah ˚ـــ
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Kata Sandang: Contoh: (الّرجال )  al-rijâl bukan ar-rijâl, ِ( )اا ّّ الا al-

dîwân bukan ad-dîwân. 

Syiddah:  Misalnya,  kata (ِ)الّضاارار ِ tidak  ditulis  adh-dharûrah 

melainkan  al- dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Ai a dan i يًِ 

 Au a dan u وًِ 

 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa 

Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

اب ِ  Â a dengan topi di 

atas 

 Î i dengan topi di ب ي

atas 

 Û u dengan topi di بُو

atas 

 

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf 

syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-

dîwân bukan ad-dîwân. 

 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda (’  dalam alih aksara ini (ـ  
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dilambangkan dengan huruf,  yaitu dengan menggandakan huruf yang 

diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf 

yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang  yang  

diikuti  oleh  huruf-huruf  syamsiyah. Misalnya kata ( الّضارار) tidakِditulis 

ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

 

5. Ta’ marbûthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta’ marbûthah 

terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut 

dialihaksarakan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama 

juga berlaku jika ta’ marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na’t) (lihat 

contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda 

(ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 

3). 

No. Kata Arab Alih Aksara 

 Tharîqah طريقة .1

 Al-Jâmî’ah al-Islâmiyyah اإلسالمّيةاجللمعة  .2

 Waẖda al-Wujûd الوجود  احّ .3

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara 

lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama 

bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali 

bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. 
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Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, 

misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal 

(bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, 

maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang 

berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun 

akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak `Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak 

Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (ism), maupun huruf 

(harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara 

atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab. 

Kata Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustâdzu ذهب االستلذ

 tsabata al-ajru ثبت االجر

ًِ يرًِ صًِ ِعًِ ًِ لاِةكرًِ ًِ ً لًِ ِااحلركة االصريّة   al-harakah al-‘ashriyyah ةً 

ًِ ًِِ أِدًُِِهًِ شًِ ًِِ أِاشهّ ا( ال اله االهللا  asyhadu an lâ ilâha illa Allâh ِوًِ ًِ لًِ إًِ الِفً 

ًِ لاًِ لمًِ ِفًِ َِ  ا اَ  مَ   موالان ملك الصلحل  mawlânâ Malik al-Shâlih حًِ لصً 

 yu’tsirukum Allâh يؤثزكم هللا 

ًِ يًِ لقًِ عًِ ًِ لاِرىًِ ِاًِ ظمًِ َِ   ااملظلهرالعقلّية   al-mazhâhir al-‘aqliyyah ةً 
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 ’hub al-istithlâ عًِ لاًِ طًِ تسًِ ِإلًِ ِاِب  حَ    حب االستخالع

ّّ  املصنوعة   al-mâddah al-mashnû’ah           امل

 tharf al-‘ayni يًِ ًِِ عًِ ًِ لاِؼًُِِرًِ ًِ ِطرف العني

 ةًِ ً هًِ ِاسًِ ِمًَُِِ   ااملسلمحة من سلك طريقل 
al-musâhamah, man salaka 

tharîqan 
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