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Ringkasan 

Suatu negara dengan keadaan masyarakat yang beragam akan sangat 

rentan untuk terjadinya suatu konflik. Indonesia adalah suatu negara yang 

memiliki keadaaan tersebut yang diperhadapkan pada masalah yang tidak ringan. 

Dibutuhkan keterampilan dalam mengatur keberagaman tersebut agar semua 

komponen masyarakat dapat hiudp dengan aman, nyaman, tenteram dan damai 

bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, 

bangsa indonesia tercinta ini masih diselimuti oleh berbagai koflik yang muncul 

dalam masyarakat. Masyarakat perlu dibekali oleh berbagai pengetahuan tentang 

keadaan banggsanya sejak dini. Pendidikan merupakan perantara yang tepat untuk 

menumbuhkan bermacam sikap yang mendukung terciptanya perdamaian. 

Pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi pilar kebangsaan. Untuk itu 

bagaimana pendidikan Islam khususnya pendidikan yang berada di institusi 

bernuansakan agama Islam mengupayakan untuk mewujudkan pendidikan 

multikultural dalam penanaman nilai dan implementasinya. Dengan proses 

pendidikan yang berbasis multikultural, akan memberikan kesempatan kepada 

dosen, mahasiswa dan lingkungan masyarakat untuk senantiasa menerima akan 

perbedaan yang ada. Saat itu, kesempatan untuk saling menghargai, 

mengapresiasi, dan memberikan dukungan kepada pihak yang berbeda sekalipun, 

akan menjadi awal penanaman dan implementasi dari sebuah nilai pendidikan 

multikultural.   

 

 

Kata Kunci: Penanaman Nilai, Implementasi, Pendidikan Multikultural.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan agama, dalam PP No. 5/2007, Bab I, Pasal 1, didefinisikan 

sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah 

pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian, pada Bab II tentang 

Pendidikan Agama, Pasal 2 (1) dijelaskan bahwa Pendidikan agama berfungsi 

membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan 

hubungan inter dan antarumat beragama. Artinya, pendidikan agama tidak hanya 

bertanggung jawab pada pembentukan manusia yang bertakwa dan berakhlak 

mulia saja, melainkan juga membentuk manusia yang memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat beragama, baik intern 

maupun ekstern. 

Akan tetapi, beberapa dekade terakhir ini, pendidikan agama di Indonesia 

dihadapkan pada permasalahan yang serius. Seperti yang telah diketahui bersama, 

bahwa dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama di segala jenjang 

pendidikan ternyata tidak menjaminan terwujudnya perdamaian dan kerukunan 

antar umat beragama. Agama pun dianggap gagal dalam memainkan perannya 

sebagai juru damai (problem solver) bagi persoalan SARA, yang erat kaitannya 

dengan pengajaran agama yang eksklusif (Ali Maksum, 2011: 211). Selain itu, 

terhadap kesalahpahaman dalam penyikapan terhadap kemajemukan yang masih 

banyak menyisakan beragam persoalan. Tidak berlebihan, jika kemudian justru 

para siswa banyak dan sering memperoleh – dari pendidikan agama – 

pengetahuan tentang agama yang berbasis eksklusivisme, seperti saling 

mengkafirkan, menyalahkan agama lain, saling memurtadkan dan berbagai hal 

lainnya. Karena itu kehadiran aliran – bahkan apa lagi, agama — lain dianggap 

sebagai ancaman. Akibatnya benih-benih konflik terus tertanam dalam 

pengalaman beragama dan kognisi agama yang diyakini siswa. Inilah yang - pada 
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gilirannya - sering menjadi pemicu violence atas nama agama ketika kesadaran 

beragama eksklusif muncul di tengah-tengah masyarakat (Edi Susanto, 2006: 

784). 

Pendidikan agama yang demikian itu, yakni menutup diri terhadap 

wawasan keragaman dapat berkontribusi terhadap konstruksi sikap kecurigaan 

terhadap mereka yang berbeda. Kecurigaan ini – menurut analisis dalam bidang 

psikologi agama – biasanya resultan dengan penolakan terhadap sesuatu yang 

berbeda dan menganggap kelompok agamanya saja yang paling benar. Siswa yang 

hanya belajar tentang agamanya saja secara dogmatis biasanya mengalami 

problem dalam mengakui (recognition) keberadaan pemeluk agama lain yang 

berbeda. Ketidakmampuan siswa untuk mengidentifikasi agama lain akan 

mengakibatkan generalisasi, yang pada akhirnya menciptakan stereotipe atas 

kelompok yang lain itu. Jika itu terjadi, biasanya akan menjadi persoalan terkait 

dengan penghargaan terhadap perbedaan dalam konteks berbangsa dan 

bermasyarakat. Pendidikan agama seperti ini berpotensi mencetak siswa yang 

hanya memiliki kepercayaan pada kelompoknya saja (in-group trust). Sebaik 

apapun yang dilakukan oleh kelompok yang berbeda agama akan dianggap jelek. 

Pengajaran agama seperti itu juga akan semakin memperkuat sikap religiosentris, 

dimana hanya kelompok sosialnya saja yang dianggap paling baik (positive in-

group), sedangkan kelompok sosial lain digambarkan sebagai selalu tidak baik 

(negativein-group), (Suhadi, 2014: 39). 

Pendidikan agama yang bernuansa eksklusif ini tentu bukan hal yang 

menggemberikan bagi bangsa Indonesia. Karena, seperti yang telah diketahui 

bersama, bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, karena 

memiliki akar keberagaman dalam hal agama, bahasa, tradisi dan budaya. Terkait 

dengan agama misalnya, setidaknya ada enam agama yang diakui secara resmi 

oleh pemerintah (Imron Rosidy, 2009: 1). Belum lagi dengan kepercayaan- 

kepercayaan lainnya yang juga tumbuh subur di Indonesia,. Ini baru dalam 

konteks agama, belum lagi ketika berbicara tentang suku, etnik, ras serta budaya 

yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, pendidikan agama yang 

cenderung mengajarkan pada ekslusivisme bisa menjadi ancaman yang serius bagi 
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bangsa yang di dalamnya dihuni oleh berbagai macam agama dan budaya. 

Dalam hal keberagaman agama, Kautsar Azhari Noer menyebutkan bahwa 

kerukunan umat beragama yang dulu menjadi kebanggaan tersendiri bagi 

Indonesia dikejutkan dan sekaligus diuji oleh banyak kerusuhan yang terjadi sejak 

1996 hingga sekarang (Kautsar Azhari Noer, 2005; 217). Sebut saja kasus kasus 

Ambon dan Poso (konflik antar agama), Sambas dan Sampit (konflik antar etnis 

Dayak/Melayu dengan Madura), belum lagi kasus-kasus penyerangan terhadap 

Jamaah Ahmadiyah di berbagai tempat, kemudian tahun 2013 kasus penyerangan 

terhadat kaum Syi‘ah di sampang Madura, dan berbagai kasus-kasus kekerasan 

bernuansa perbedaan lainnya masih kerap terjadi. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari data yang ada di Setara 

Institute menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran kebebasan 

beragama/keyakinan, di mana pada tahun 2014 Setara Institue mencatat adanya 

tindak pelanggaran kebebasan dalam beragama sebanyak 134  peristiwa dengan 

177 tindakan (Halili dan Bonar Naipospos, 2016: 32). Sedangkan pada tahun 

sebelumnya, The Wahid Institue melaporkan adanya 158 peristiwa dan 187 

tindakan pelanggaran dalam kebebasan beragam dan berkeyakinan yang ada di 

Indonesia (The Wahid Institute, 2014:21). Melihat riwayat pelanggaran dalam 

kebebasan beragama/keyakinan yang masih fluktuatif ini menandakan bahwa 

ancaman dengan latar belakang keberbedaan, utamanya keberbedaan agama masih 

sangat tinggi dan bisa menjadi ―api dalam sekam yang kapan saja api itu bisa 

berkobar semakin besar. 

Di sisi lain, sikap eksklusif dalam beragama juga bisa dikaitkan dengan 

tingkat pemahaman keagamaan seseorang. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama pada tahun 2011, diperoleh salah satu kesimpulan yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi pemahaman keagamaan seseorang ternyata makin 

berkurang pula eksklusifisme beragamanya, dan sebaliknya makin kurang 

pemahaman keagamaan seseorang maka makin eksklusif orang tersebut (Abdul 

Aziz, 2011: 137). Hasil penelitian ini setidaknya menguatkan gugatan terhadap 

pendidikan agama yang ada di lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Artinya, jika 
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sikap keberagamaan yang ekslusif, yang cenderung mudah memicu konflik, 

merupakan akibat dari kurangnya pemahaman agama seseorang. Maka, jika 

kemudian konflik-konflik yang dilatarbelakangi perbedaan- perbedaan itu masih 

menjamur, maka hal ini bisa menjadi salah satu indikasi dari ketidakefektifan 

pendidikan agama itu sendiri. 

Meskipun demikian, Imron menjelaskan bahwa terjadinya  konflik 

tersebut, utamanya dalam hal agama bukan karena agama gagal dalam 

mewujudkan toleransi, perdamaian, dan kesejahteraan di masyarakat. Melainkan 

karena para pemeluk agamanyalah yang gagal memahami dan memaknai agama 

yang dianutnya selama ini (Imron Rossydi, 2009: 46). 

Dari hal tersebut dapat diambil satu pemahaman bahwa pendidikan agama 

memiliki peran yang sangat penting bagi upaya pencegahan terjadinya konflik-

konflik bernuansakan perbedaan. Namun demikian, di lain sisi, pendidikan  agama  

ini  juga  bisa  menjadi  ―bom  waktu yang  dapat  meledak kapan saja jika 

pendidikan agama yang diberikan ternyata  bernuansa eksklusif, seperti yang telah 

diuraikan di atas. 

Kaitannya dengan kegagalan pendidikan agama dalam mencetak pribadi- 

pribadi yang memiliki kesadaran multikultural ini menurut Kautsar Azhar Noer, 

seperti yang dikutip oleh Ali Maksum, disebabkan beberapa hal. Pertama, 

penekanannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses 

transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; kedua, sikap 

bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai ―hiasan kurikulum 

belaka, atau sebagai  ―pelengkap  yang  dipandang  sebelah  mata; ketiga, 

kurangnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain; dan keempat, 

kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung 

kerukunan antar agama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, 

suka damai dan toleransi. 

Dari beberapa sebab kegagalan pendidikan agama tersebut, beberapa 

lembaga pendidikan temasuk Perguruan Tinggi sudah mulai membenahi diri, 

salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Gorontalo (selanjutnya di sebut 

UMGO). UMGO dalam hal ini menyadari akan pentingnya mengupayakan 
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penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural sebagai salah satu upaya 

meminimalisir konflik-konflik atas nama perbedaan yang marak terjadi akhir-

akhir ini. 

Di samping itu, UMGO yang secara institusi merupakan lembaga 

pendidikan keislaman, di dalamnya juga terdapat mahasiswa yang berasal dari 

agama lain. selain itu, UMGO juga sarat akan perbedaan, karena dari segi 

mahasiswanya terdiri dari mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia, khususnya daerah Indonesia Timur, yang jika tidak disikapi dengan 

bijak maka akan menjadi sumber konflik layaknya keberagaman yang ada di 

Indonesia.  

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan untuk memudahkan dan 

terarahnya penelitian, peneliti merumuskannya dalam judul penelitian sebagai 

berikut: Penanaman dan Implementasi Nilai-nilai  Multikultural  di  Perguruan  

Tinggi  (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Gorontalo). 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dalam penelitan ini penulis 

mengambil fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana prinsip-prinsip penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural 

di Universitas Muhammadiyah Gorontalo? 

2. Bagaimana Implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural 

di Universitas Muhammadiyah Gorontalo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini 

diantaranya: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip penanaman nilai- 

nilai pendidikan multikultural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penanaman nilai- 

nilai pendidikan multikultural di Muhammadiyah Gorontalo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif 

terhadap dunia pendidikan. Adapun secara detail, manfaat penelitian ini 

diantaranya: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang 

implementasi Pendidikan Islam berbasis multikultural di perguruan tinggi 

muhammadiyah. 

b. Peneliti sendiri, sebagai tambahan khazanah keilmuan baru berkaitan 

dengan implementasi Pendidikan Islam berbasis multikultural di perguruan 

tinggi muhammadiyah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangsih terhadap pemecahan konflik-konflik yang 

didasari atas perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. 

b. Sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teoritik 

1. Penanaman Nilai  

a. Pengertian Penanaman Nilai 

Penanaman adalah proses, perbuatan dan cara menanamkan (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 895). Sedangkan Nilai sendiri merupakan 

terjemahan kata value yang  berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa Prancis 

kuno valoir yang dapat dimaknai sebagai harga. Nilai dari sesuatu atau hal 

ditentukan oleh hasil inteaksi antara subyek yang menilai dan obyek yang dinilai 

atau hasil interksi dua variabel atau lebih. Sementara itu, Kluckohn dalam 

Mulyana mendefinisikan nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang 

sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yan diinginkan, 

yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan 

(Mulyana Rohmat, 2004:10). 

Definisi tentang nilai selanjutnya diungkapkan oleh Sulaiman, yang 

menjelaskan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia 

sebagai subjek,menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, 

pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang 

ketat. Artinya, dalam kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk 

memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu. 

Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan berakibat baik, 

namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada obyek yang diberikan nilai 

(Sulaiman, 1992: 19). 

Definisi kedua tentang nilai di atas sedikit menyinggung tentang 

masyarakat, di mana nilai merupakan suatu tanggapan atas sesuatu. Kaitannya 

dengan hubungannya dengan masyarakat ini, Mardiatmadja menyebutkan bahwa 

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dapat saling berkaitan satu sama lain 

membentuk suatu sistem dan antara yang satu dengan yang lain koheren dan 

mempengaruhi segi  kehidupan manusia. (Mardiatmadja, 1986:105). 
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Dengan demikian, nilai-nilai berarti sesuatu yang metafisis, meskipun 

berkaitan dengan kenyataan konkret. Nilai tidak dapat kita lihat dalam bentuk 

fisik, sebab nilai adalah harga sesuatu halyang harus dicari dalam proses manusia 

menanggapi sikap manusia yang lain. lebih nilai berkaitan dengan kebaikan yang 

ada dalam inti suatu hal. Jadi nilai merupakan kadar relasi positif antara sesuatu 

hal dengan orang tertentu. Antara lain, nilai praktis, nilai sosial, nilai estetis, nilai 

kultural/budaya, nilai religius, nilai susila/moral (Mardiatmadja, 1986: 105). Dari 

beberapa definisi nilai di atas terdapat satu titik temu yang menyebutkan bahwa 

nilai adalah sesuatu yang tidak nampak. Namun demikian, ketidaknampakan akan 

bentuk nilai ini tidak lantas menjadikan nilai  itu tidak ada, karena nilai selalu 

melekat pada segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. 

 Oleh karena itu, nilai tetap memiliki ciri-ciri yang menurut Bertens 

(2005:141) adalah sebagai berikut: 

1. Nilai berkaitan dengan subyek, kalau tidak ada subyek yang menilai maka 

tidak ada nilai 

2. Nilai hadir dalam sesuatu konteks praktis, dimana subyek ingin membuat 

seuatu 

3. Nilai-nilai  mengandung  sifat-sifat  yang  ―ditambah‖  oleh  subyek pada 

sifat-sifat yang dimiiki oleh obyek. 

Jika diperhatikan lebih seksama, maka ciri-ciri nilai di atas menegaskan 

kembali bahwa nilai adalah sesuatu yang memang bersifat abstrak, yang tanpa 

adanya subyek yang menilai termasuk juga sifat- sifat yang ditambahkan oleh 

subyek , maka nilai itu tidak ada. Kemudian, terkait dengan penanaman nilai 

menurut Chabib Thoha dalam bukunya Kapita Selekta Pendidikan Islam, 

penanaman nilai adalah suatu tindakan, perilaku atau proses menanamkan suatu 

tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas dikerjakan (Chabib Thoha, 2000: 61). 

Melihat definisi penanaman nilai tersebut, maka ada kesamaan dari 

internalasi nilai yang jika dilihat dari segi aplikasinya merupakan proses 

menghayati hal-hal yang disampaikan sehingga membangun kesadaran penerima 
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dan hal-hal yang disampaikan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Artinya, baik itu penanaman nilai atau internalisasi nilai memiliki satu 

pemahaman bahwa keduanya merupakan proses dalam menjadikan satu nilai-nilai 

tertentu untuk bisa dimiliki oleh seseorang yang menjadi target penanaman atau 

internalisasi nilai itu sendiri. 

b. Tahapan Penanaman Nilai 

Penanaman nilai seperti yang dimaksud dalam sub-bab sebelumnya dapat 

dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Thomas Lickona, untuk 

menanamkan suatu nilai sehingga menjadi karakter tertentu diperlukan beberapa 

tahapan. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut (Thomas Lickona, 

1992: 53-62): 

1) Moral Knowing 

Moral knowing (pengetahuan moral) berhubungan dengan bagaimana 

seorang individu mengetahui sesuatu nilai yang abstrak. Komponen ini memiliki 

enam dimensi, yaitu: 

a) Knowing moral values (pengetahuan nilai moral) 

b) Perspective-taking (memahami sudut pandang lain) 

c) Moral reasoning (penalaran moral) 

d) Decision-making (membuat keputusan) 

e) SELF-knowledge (pengetahuan diri) 

2) Moral Feeling 

Moral feeling (perasaan moral). Moral feeling (sikap moral) merupakan 

tahapan tingkat lanjut, dimana jika pada komponen pertama penekanannya lebih 

pada aspek pengetahuan/kognitif, maka pada komponen kedua ini lebih 

ditekankan pada aspek perasaan/afektif, dimana peserta didik dapat merasakan 

dan mempercayai akan apa yang telah mereka terima pada komponen pertama. 

Pada komponen ini, juga memiliki enam dimenasi, antara lain: 

a) Conscience (nurani) 

b) Self-esteem (harga diri) 

c) Empathy (empati) 

d) Loving the good (cinta kebaikan) 
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e) Self-control (kontrol diri) 

f) Humility (rendah hati) 

3) Moral Action 

Setelah peserta didik berada pada komponen kedua, selanjutnya moral 

feeling yang telah dimiliki diarahkan untuk dapat masuk pada komponen ketiga, 

yaitu moral action (perilaku moral). Dimana moral action (perilaku moral) ini 

dibangun atas 3 sub komponen/dimensi, yaitu: 

a) Competence (kompetensi) 

b) Will (keinginan) 

c) Habit (kebiasaan) 

d) Sehingga, ketiga komponen di atas saling terkait satu sama lain. 

Hubungan antar ketiga komponen di atas dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan antara Moral Knowing, Moral Feeling, dan 

Moral Action (Sumber: Thomas Lickona, 1992) 

Garis yang menghubungkan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya 

menunjukkan bahwa untuk membangun karakter termasuk di dalamnya adalah 

internalisasi nilai, diperlukan pengembangan ketiga- tiganya secara terpadu. 
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Dengan kata lain, penumbuhan karakter ini tidak cukup hanya dengan memiliki 

pengetahuan tentang yang baik saja, melainkan juga dapat merasakan dan 

mengerjakannya. Sehingga, pada tataran moral action misalnya, agar peserta didik 

terbiasa (habit) memiliki kemauan (will) dan kompeten (competence) dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan multikultural, diperlukan penciptaan 

suasana multikultural di lingkungan setempat dan itu pun menuntut adanya 

intensitas dan berulang-ulang. Jika tidak, maka yang terjadi justru sebaliknya. Hal 

ini disebabkan karena nilai-nilai yang berorientasi inklusif kadang-kadang 

terkalahkan oleh nilai-nilai sebelumnya yang tertanam lebih dulu yang itu 

bernuansa inklusif (Sulalah, 2011: 107). 

Sementara itu, jika penanaman nilai ini disinonimkan dengan internalisasi 

nilai, maka tahapan yang perlu dilalui pun ada tiga. Tahap-tahap internalisasi nilai 

dimaksud adalah sebagai berikut (Muhaimin, 1996: 153): 

1) Transformasi Nilai 

Pada tahap ini, anak diberikan pemahaman nilai yang baik dan yang kurang 

baik kepada peserta didik, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal. 

2) Transaksi Nilai 

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, 

atau interaksi yang bersifat interaksi timbal balik. Kalau pada tahap transformasi 

komunikasi masih dalam bentuk satu arah, tetapi dalam interaksi ini sudah sama-

sama memiliki peran aktif. 

Tekanan dari komunikasi ini masih menampilkan sosok fisiknya dari pada 

sosok mentalnya. Dalam hal ini, informasi tentang nilai yang baik dan buruk 

dilaksanakan dan diberikan contoh amalan yang nyata dengan diminta 

memberikan respon. 

3) Transinternalisasi Nilai 

Tahap ini jauh lebih dalam dari pada sekedar transaksi. Dalam tahap ini 

penampilan pendidik di hadapan peserta didik bukan lagi sosok fisiknya, 

melainkan sikap kepribadiannya. Demikian pula peserta didik merespon kepada 

pendidik bukan hanya gerakan fisiknya, melainkan sikap mental dan 

kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam transinternalisasi 
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nilai ini adalah komunikasi dan kepribadian yang masing-masing terlibat secara 

aktif. 

Adapun proses dari transinternalisasi nilai ini dimulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks, yang ini bisa dilihat dari beberapa indikatornya sebagai 

berikut (Muhaimin, 2004: 178): 

a) Receiving (menyimak), yakni kegiatan peserta didik untuk bersedia 

menerima adanya stimulus yang berupa nilai baru yang dikembangkan 

dalam sikap afektifnya. 

b) Responding (menanggapi), yakni kesediaan peserta didik untuk merespon 

nilai yang ia terima dan sampai ke tahap memiliki kepuasan untuk 

merespon nilai tersebut. 

c) Valuing (memberi nilai), yakni sebagai kelanjutan dari aktifitas nilai 

menjadi peserta didik mampu memberikan makna baru terhadap nilai yang 

muncul dengan kriteria nilai yang diyakini kebenarannya. 

d) Organization of value (mengorganisasi nilai), yakni aktifitas peserta didik 

untuk mengatur berlakunya sistem nilai yang ia yakini sebagai kebenaran 

dalam laku kepribadiannya sendiri sehingga ia memiliki satu sistem nilai 

yang berbeda dengan orang lain. 

e) Characterization by a value or value complex (karakteristik nilai), yakni 

dengan membiasakan nilai yang benar yang diyakini, dan yang telah 

diorganisir dalam laku pribadinya sehingga nilai tersebut sudah menjadi 

kepribadiannya yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupannya. 

2. Pendidikan Multikultural 

A. Pengertian Pendidikan Multikultural 

Multikultural adalah keberagaman budaya. Sementara secara etimologi, 

istilah multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan 

isme (aliran/paham). Adapun secara hakiki, dalam kata multikulturalisme itu 

terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya 

dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Choirul Mahfud, 2010; 75). 

Sedangkan, kultur (budaya) itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari empat tema 

penting yaitu: agama (aliran), ras (etnis), suku, dan budaya (Ain al-Rafiq Dawam, 
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2003; 99-100). Hal ini mengandung arti bahwa pembahasan multikultur 

mencakup tidak hanya perbedaan budaya saja, melainkan masuk pula di dalamnya 

kemajemukan agama, ras maupun etnik. 

Multikulturalisme ini pun suatu konsep di mana sebuah komunitas dalam 

konteks kebangsaan dapat mengakui keberagamaan, perbedaan dan kemajemukan 

budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan 

pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa 

yang dipenuhi dengan budaya- budaya yang beragam atau multikultur. Bangsa 

yang multikultur adalah bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok etnik atau 

budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co- 

existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Nanih 

Mahendrawati, 2001; 34). Sehingga, multikulturalisme tidak hanya mengakui 

adanya keragaman budaya, melainkan juga mengehendaki adanya penghormatan 

dari masing-masing budaya yang berbeda. 

Dengan demikian paradigma multikultural memberi pelajaran kepada kita 

untuk memiliki apresiasi dan respect terhadap budaya dan agama-agama lain. Atas 

dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-

masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman 

identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian (Salmiwati, 

2013; 337). 

Sementara itu, jika paradigma multikultural ini dibawa ke ranah 

pendidikan, yang kemudian memunculkan istilah pendidikan multikultural bisa 

dipahami sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan yang di 

dalamnya terdapat berbagai macam manusia, atau pendidikan yang ditujukan 

untuk melihat keragaman manusia, atau lebih dari itu pendidikan yang mencoba 

melihat dan kemudian menyikapi realitas keragaman yang ada dalam diri manusia 

baik secara individu atau sebagai makhluk sosial. Semua pengertian tersebut bisa 

ditemukan titik temunya, bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang 

terkait dengan keberagaman manusia. Dengan kata lain, segala bentuk pendidikan 

yang di situ menempatkan keberagaman manusia sebagai inti pendidikan adalah 

pendidikan multikultural. 
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Lebih dari itu, pendidikan multikultural ini menghendaki terciptanya 

pribadi-pribadi yang sadar akan adanya kemajemukan budaya yang di dalamnya 

banyak terdapat perbedaan-perbedaan, dan tidak berhenti pada sadar saja 

melainkan juga dapat menghormati keanekaragaman yang ada dalam rangka 

mewujudkan kerukunan dan kedamaian. 

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Prudence Crandall, 

dalam Dardi Hasyim, (H. A. Dardi Hasyim, 2009; 28) yang mengemukakan 

bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara 

sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik  baik dari aspek 

keragaman suku (etnis), ras, agama (aliran kepercayaan) dan budaya (kultur). 

Pengertian dari memperhatikan secara sungguh- sungguh di sini tentu bukan 

hanya sekedar memperhatikan, atau sama halnya dengan hanya mengetahui 

bahwa latar belakang peserta didik itu berbeda. Namun, lebih dari itu, 

memperhatikan dimaksud adalah tidak menjadikan perbedaan yang dimiliki itu 

menjadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda di antara masing-

masing peserta didik. 

B. Tujuan dan Pendekatan Pendidikan Multikultural 

Pada dasarnya tujuan pendidikan multikultural selaras dengan tujuan 

pendidikn secara umum, yaitu mencetak peserta didik tidak hanya mampu 

mengembangkan potensi dirinya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, seni dan 

teknologi, melainkan sekaligus mampu mengembangkan dan menerapkan nilai-

nilai universal dalam kehidupan. Kemudian, secara spesifik Gorski menjelaskan 

bahwa tujuan dari pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: 

1. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

prestasi mereka. 

2. Peserta didik belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. 

3. Mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, 

dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks 

belajar. 

4. Mengakomodasi semua gaya belajar. 

5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. 
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6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang 

mempunyai latar belakang yang berbeda. 

7. Untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat. 

8. Belajar bagaimana menilai pengetahun dari perspektif yang berbeda 

9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasonal, dan global 

10. Mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan 

analisis secara kritis (Ali Maksum, 222). 

Di samping tujuan-tujuan pendidikan multikultural yang telah disebutkan, 

pada dasarnya paradigma multikultural yang didasarkan pada nilai dasar toleransi, 

empati, simpati dan solidaritas sosial, maka hasil dari proses pendidikan 

multikultural diharapkan dapat mendorong terciptanya perdamaian dan upaya 

mencegah serta menanggulangi konflik etnis, konflik umat beragama, radikalisme 

agama, separatism dan disintegrasi bangsa. Pendidikan multikultular tidak 

dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman cara pandang, (Syamsul Ma`arif, 

2005; 95). Akan tetapi membangun kesadaran diri terhadap keniscayaan pluralitas 

sebagai sunnah Allah, mengakui kekurangan disamping kelebihan yang dimiliki 

baik diri sendiri maupun orang lain, sehingga tumbuh sikap untuk mensinergikan 

potensi diri dengan potensi orang lain dalam kehidupan yang demokratis dan 

humanis, sehingga terwujudlah suatu kehidupan yang damai, berkeadilan dan 

sejahtera. 

Untuk mewujudkan pendidikan multikultural ini, komunitas pendidikan 

perlu memperhatikan konsep unity in diversity dalam proses pendidikan, disertai 

suatu sikap dengan tidak saja mengandaikan suatu mekanisme berfikir terhadap 

agama yang tidak memointerpretable (ditafsir tunggal) atau menanamkan 

kesadaran bahwa keragaman dalam hidup sebagai suatu kenyataan, tetapi juga 

memerlukan kesadaran bahwa moralitas dan kabajikan bisa saja lahir dalam 

konstruk agama-agama lain. Tentu saja penanaman konsep seperti ini dengan 

tidak mempengaruhi kemurnian masing-masing agama yang diyakini 

kebenarannya oleh peserta didik. (Syamsul Ma`arif, 2005; 94). 

Keberhasilan pendidikan multikultural dapat dilihat apabila dalam 

penyelenggaraan pendidikan tersebut berhasil membentuk sikap siswa atau 
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mahasiswa saling toleran, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan 

oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat, atau lainnya (Choirul Mahfud, 

217). Namun, jika ternyata yang terjadi sebaliknya, yakni sikap siswa menjadi 

tidak toleran, bermusuhan dan mudah terpancing konflik, maka pendidikan 

multikultural itu tidak bisa dikatakan berhasil. Artinya, perlu dilakukan evaluasi 

kembali tentang apa yang menyebabkan kegagalan pendidikan tersebut. 

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di atas, diperlukan 

beberapa prasyarat. Pertama, secara teologis-filosofis diperlukan kesadaran dan 

keyakinan bahwa setiap individu dan kelompok etnis itu unik, namun dalam 

keunikannya, masing-masing memiliki kebenaran dan kebaikan universal, hanya 

saja terbungkus dalam wadah budaya, bahasa, dan agama yang beragam dan 

bersifat lokal. 

Kedua, secara psikologis memerlukan pengondisian agar seseorang 

mempunyai sikap inklusif dan positif terhadap orang lain atau kelompok yang 

berbeda. Cara paling mudah untuk menumbuhkan sikap demikian adalah melalui 

contoh keseharian yang ditampilkan orangtua, guru, di sekolah dan pengajaran 

agama. 

Ketiga, desain kurikulum pendidikan dan kurikulum sekolah harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga anak didik mengalami secara langsung 

makna multikultural dengan panduan guru yang memang sudah disiapkan secara 

matang. 

Keempat, pada tahap awal hendaknya diutamakan untuk mencari 

persamaan dan nilai-nilai universal dari keragaman budaya dan agama yang ada 

sehingga aspek-aspek yang dianggap sensitif dan mudah menimbulkan konflik 

tidak menjadi isu dominan. 

Kelima, dengan berbagai metode yang kreatif dan inovatif, hendaknya 

nilai-nilai luhur Pancasila disegarkan kembali dan ditanamkan pada masyarakat 

dan siswa-siswi khususnya agar sense of citizenship dari sebuah negara-bangsa 

semakin kuat (Komarudin Hidayat, 2004; 94). Jika kelima prasyarat ini bisa 

diwujudkan, maka pendidikan multikultural yang mencita-citakan terwujudnya 

pribadi-pribadi yang mempunyai sikap toleran, mampu menghargai satu sama lain 
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dapat tercapai. Sebaliknya, pendidikan multikultural yang demikian itu akan 

menjadi sesuatu yang sulit terwujud jika salah satu prasyarat di atas tidak 

terpenuhi, apalagi jika semuanya tidak bisa dilaksanakan, maka cita-cita untuk 

mewujudkan masyarakat yang sadar akan multikultur semakin jauh dari 

kenyataan. 

Lain halnya dengan J.A. Banks yang menyebutkan bahwa terdapat empat 

pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan 

multikultural, yaitu: kontributif, aditif, transformatif, dan aksi sosial. 

1. Pendekatan kontributif 

Yang dimaksud dengan pendekatan kontributif ini adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara melakuktifitas tertentu seperti hari-hari besar kenegaraan 

dan keagamaan dari berbagai macam kebudayaan. Pendekatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai keragaman kelompok, sehingga dapat 

dikembangkan dengan cara menawarkan muatan khas yang dapat dengan segera 

diakui dalam berbagai varian pendidikan multikultural, misalnya menggabungkan 

peringatan hari-hari besar keagamaan dengan hari kepahlawanan nasional. 

2. Pendekatan aditif 

Pendekatan aditif ini merupakan bentuk penambahan muatan- muatan, tema-tema, 

dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. 

Dengan kata lain, pendekatan ini melibatkan upaya memasukkan literatur oleh dan 

tentang masyarakat dari berbagai kebudayaan ke dalam mainstream kurikulum. 

Misalnya, memanfaatkan muatan khas multikultural – seperti tema-tema tentang 

ko-eksistensi, pro eksistensi, saling menghargai, saling memahami – sebagai 

pemerkaya bahan ajar. 

3. Pendekatan transformatif 

Pendekatan transformatif ini adalah mengembangkan suatu paradigma 

baru bagi kurikulum atau membuat kurikulum baru di mana konsep-konsep, isu-

isu, serta permasalahan-permasalahan didekati dengan pendekatan muqaran 

(perbandingan) untuk memperbaharui pemahaman dan berbagai perspektif serta 

sudut pandang. Penerapan pendekatan ini berimplikasi pada penciptaan kurikulum 

dengan mengakomodir kelompok-kelompok dengan latar budaya yang berbeda, 
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baik yang mainstream maupun yang sempalan. Adapun tujuan dari pendekatan ini 

adalah untuk membuka perspektif kelompok-kelompok yang berbeda secara 

budaya (outsider) untuk memberi komentar dan penjelasan terhadap materi yang 

dibahas. 

4. Pendekatan aksi sosial 

Pendekatan aksi sosial ini merupakan gabungan dari pendekatan trasformatif 

dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada perubahan sosial. Pendekatan ini 

bertujuan memperkaya keterampilan peserta didik dalam melakukan aksi sosial 

seperti resolusi konflik, rekonsiliasi keberagaman, dan perbedaan budaya. 

Penerapan pendekatan ini tidak hanya mengikutsertakan peserta didik untuk 

memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, melainkan sekaligus juga 

dilibatkan dalam melakukan sesuatu yang penting berkenaan dengan isu tersebut 

(James A. Banks, 2008; 3). 

Dari keempat pendekatan di atas, nampak antara pendekatan pertama dan 

setelahnya, hingga pada pendekatan yang terakhir adanya suatu tingkatan yang 

saling terhubung. Artinya, pendekatan aditif secara tidak langsung mengakomodir 

pendekatan kontributif. Kemudian pendekatan tranformatif juga di dalamnya ada 

pendekatan kontributif dan aditif. Sementara, dalam pendekatan aksi sosial, semua 

jenis pendekatan sebelumnya, yaitu kontributif, aditif, serta transformatif ter-cover 

di dalamnya. Tidak hanya meng-cover, tapi juga menambahkan aktivitas-aktivitas 

konkrit dalam rangka menumbuhkan kesadaran multikultural melalui ranah 

pendidikan. Dari pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian bisa 

memunculkan model-model pengembangan pendidikan multikultural. Apakah 

pendidikan multikultural itu dengan model kontributif, aditif, transformatif atau 

aksi sosial. 

c. Nilai-nilai Pendidikan Multikultural 

UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa telah merekomendasikan 

bahwa dalam pendidikan multikultural setidaknya harus memuat beberapa pesan. 

Rekomendasi tersebut di antaranya: 

 ― Pertama,       pendidikan       hendaknya       mengembangkan 

kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam 
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kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta 

mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja 

sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri 

dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian- penyelesaian yang 

memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan 

masyarakat. ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan 

menyelesaiakan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena itu, 

pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam 

pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu 

membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan 

untuk berbagi dan memelihara (salmiwati, 2008; 338). 

Dari rekomendasi tersebut, didapati beberapa nilai multikultural dalam 

pendidikan, yaitu: 

1) Nilai Toleransi 

Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat-sifat 

dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki orang lain. Selain itu, toleransi juga 

bisa dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan atau 

membolehkan pendirian (pandangan, pendapat, kepercayaan kebiasaan, kelakuan 

dan sebagainya) orang lain yang bertentangan dengan kita. Atau dengan kata lain, 

hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) 

dan saling menghargai di antara keragaman (mutual respect), (Moh. Yamin dan 

Vivi Aulia, 2011; 6). 

Namun perlu digarisbawahi di sini, toleransi dalam hal keagamaan bukan 

dimaknai sebagai sikap menerima ajaran agama- agama lain, seperti dalam hal 

kepercayaan. Melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk satu agama 

dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama. Sebagai umat yang 

beragama, diharapkan dapat membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang 

menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang 

tolerans dan transformatif (Nurcholis Madjid, 2001; 39). Sehingga dapat 

dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui kebenaran 

agama mereka, melainkan pengakuan terhadap agama mereka dalam realitas 
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kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikpa kopromi 

atau kerjasama sama dalam keyakinan dan ibadah. 

2) Nilai Demokrasi/kebebasan 

Jika  dilihat  dari  konteks  kesejarahannya,  konsep  ―demokrasi‖ ini 

pertama kali muncul di Yunani dan Athena, yaitu pada tahun  450 SM dan 350 

SM. Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang ternama dari Athena yang juga seorang 

negarawan ternama, mendefinisikan demokrasi dalam beberapa kriteria: (1)  

pemerintah oleh rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; 

(3) pluralisme, yaitu penghargaan atas sebuah bakat,  minat, keinginan dan 

pandangan; serta (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi 

untuk menemui dan mengekspresikan kepribadian individual. 

Kemudian, seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah demokrasi ini 

pun terus berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, demokrasi tetap 

mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya 

kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh 

warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem 

pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. 

Jika nilai demokrasi ini dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung 

pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan 

kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses belajar-

mengajar antara pendidik dan pserta didik, serta keterlibatan lembaga pendidikan. 

3) Nilai Kesamaan/kesetaraan 

Kesetaraan yang memiliki kata dasar setara bisa disinonimkan dengan 

kesederajatan yang mempunyai kata dasar sederajat. Dalam Kamus Besar Besar 

Bahasa Indonesia, kata sederajat ini memiliki ari sama tingkatan (kedudukan, 

pangkat). Dengan kata lain, keseteraan atau kesederajatan ini menunjukkan 

adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih 

rendah satu sama lain. 

Kemudian, jika nilai ini dimasukkan ke dalam pendidikan adalah adanya 

proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta didik satu 

lebih spesial dari peserta didik lainnya, atau sebaliknya menjadikan salah satu 
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peserta didik lebih rendah dari peserta didik lainnya dengan alasan apa pun. 

Apakah itu terkait dengan fasilitas yang diberikan atau pun perlakuan dari 

pendidik atau lembaga pendidikan itu sendiri. 

4) Nilai Keadilan 

Keadilan memiliki kata dasar adil, atau yang dalam bahasa Arab adalah 

kata adl. Kata ini memiliki arti sama atau seimbang. Yang berarti pengakuan dan 

perlakuan yang sama antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup 

kita, maka sebaliknya  kita juga wajib mempertahankan hak hidup ini dengan 

bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Karena bagaimana pun orang lain juga 

demikian, memiliki hak hidup seperti kita. Jika kita mengakui hak hidup orang 

lain, maka sudah selayaknya juga bagi kita untuk memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, 

adil itu adalah bentuk dari keseimbangan dan keharmonisan antara menuntut hak 

dan menunaikan kewajiban, termasuk dalam memberikan kesempatan yang lain 

untuk menuntut hak dan menjalankan kewajibannya. 

Dalam hal ini, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, 

atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan 

status yang sama. Misalnya, semua peserta didik dengan kompetensi yang sama 

berhak mendapatkan nilai yang sama dalam mata pelajaran yang sama. 

Selain itu, keadilan juga bisa diartikan dengan memberikan hak yang 

seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan porsi 

kebutuhannya. Sebagai contoh, dalam pendidikan, orang tua bisa dikatakan adil 

jika dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan 

masing-masing, meskipun secara nominal masing-masing anak tidak sama 

jumlahnya. Karena dalam hal ini, definisi adil yang berlaku adalah adil sesuai 

dengan porsinya, bukan adil yang membagi sama banyak seperti definisinya yang 

pertama. 

Jika keempat nilai tersebut benar-benar ingin diberikan dalam pendidikan 

multikultural, maka setidaknya diperlukan indikator yang selain bertujuan untuk 

pedoman pengimplementasian nilai-nilai tersebut, juga bisa dijadikan acuan untuk 

menilai apakah pendidikan yang telah dilaksanakan itu sudah memuat nilai-nilai 
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multikultural di atas atau belum. Berikut akan dipaparkan indikator dari setiap 

nilai- nilai multikultural dalam pendidikan: 

Tabel 1. Indikator Nilai-nilai Pendidikan Multikultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sikap Toleransi  

Menurut Scifman dan Kanuk, dalam Susanta, sikap dipandang dari segi 

perasaan adalah ekspresi perasaan (inner feeling) yang mencerminkan apakah 

seseorang senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

objek. Untuk objeknya pun bisa pada barang, layanan, perilaku, termasuk pada 

seseorang (Susanta, 2006; 94). Sementara itu, sikap juga bisa dimaknai sebagai 

evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek 

atau isue (Azwar, 2011; 6). Dengan demikian mengindikasikan bahwa sikap 

selalu diarahkan kepada suatu objek, tanpa objek maka tidak ada sikap. Selain itu, 

No Nilai-nilai Pendidikan 

Multikultural 

Indikator 

1 Nilai Toleransi Sikap menghargai, membiarkan, atau 

membolehkan pendirian (pandangan, 

pendapat, kepercayaan, kebiasaan, 

kelakuan, dan sebagainya). 

2 Nilai Demokrasi Kebebasan dalam memilih profesi, 

memilih hobi atau minat, memilih wilayah 

hidup, bahkan dalam menentukan pilihan 

agama pun tidak dapat dipaksa. 

3 Nilai kesetaraan Sama tingkatan (kedudukan, pangkat), 

menunjukkan adanya tingkatan yang 

sama, kedudukan yang sama, tidak lebih 

tinggi atau lebih rendah antara satu sama 

lain. 

4 Nilai Keadilan Keseimbangan atau keharmoniasan antara 

menuntut hak dan menjalankan 

kewajiban. 



30 

 

sikap juga merupakan bentuk ekspresi dari perasaan yang positif atau negatif 

terhadap objek yang dituju. 

Adapun  untuk  toleransi  yang dalam  bahasa  Latin  ―tolerantia‖  berarti 

kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Dengan kata lain, 

toleransi adalah suatu sikap yang memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain 

agar bebas menyampaikan pendapat, walaupun pendapatnya belum tentu benar 

atau berbeda. Sementara itu, menurut Zuhairawi, toleransi secara umum adalah 

mengacu pada sikap yang terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan. Bila 

ditarik ke dalam ranah sosiologis, toleransi dapat dipahami sebagai sikap dan 

gagasan yang menggambarkan pelbagai kemungkinan (Zuhairi Misrawi, 2007: 

81). Artinya, toleransi itu sendiri merupakan suatu sikap yang memandang bahwa 

setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang menjadi 

pendapatnya, dalam berbagai hal. Di samping juga sikap positif dalam 

memandang perbedaan yang ada. 

Jadi, sikap toleransi itu sendiri adalah menjadikan objek yang diperhatikan 

dalam mengekspresikan perasaan adalah kebebasan dalam perbedaan yang 

cenderung ke arah positif. Azwar mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang, diantaranya: 

a. Pengalaman pribadi 

Sikap akan lebih mudah terbentuk jika yang dialami seseorang terjadi 

dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Situasi yang melibatkan 

emosi akan menghasilkan pengalaman yang lebih mendalam dan lebih 

lama membekas. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 

atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan 

ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan 

untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 

c. Pengaruh Kebudayaan 

Burrhus Frederic Skinner, sangat menekankan pengaruh lingkungan 

(termasuk kebudayaan) dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian 
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merupakan pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah 

penguat (reinforcement) yang kita alami. Kebudayaan memberikan corak 

pengalaman bagi individu dalam suatu masyarakat. Kebudayaan telah 

menanamkan garis pengarah sikap individu terhadap berbagai masalah. 

d. Media Massa 

Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah 

dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini 

dan kepercayaan individu. Media massa memberikan pesan-pesan yang 

sugestif yang mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru 

mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Jika cukup kuat, pesan-pesan 

sugestif akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga 

terbentuklah arah sikap tertentu. 

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agam 

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai sesuatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat 

keagamaan serta ajaran-ajarannya. Konsep moral dan ajaran agama sangat 

menetukan sistem kepercayaan sehingga tidaklah mengherankan kalau 

pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperanan dalam 

menentukan sikap individu terhadap sesuatu hal. 

f. Faktor Emosional 

Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara 

dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula 

merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama (Azwar, 2011; 

13-15). 
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Kemudian, terkait dengan sikap secara umum, memiliki yang terdiri atas 3 

komponen yang saling menunjang, yaitu: 

a. Komponen kognitif, yang merupakan representasi apa yang dipercayai 

oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan 

stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan 

penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau 

problem yang kontroversial. 

b. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam 

sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan 

terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap 

seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. 

c. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-

cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis 

untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam 

bentuk tendensi perilaku (Azwar, 2011; 23). 

Kemudian, dari segi sifatnya, sikap terbagi menjadi dua, yaitu positif dan 

negatif. Sikap dapat pula bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Sikap 

positif memiliki kecenderungan tindakan ke arah mendekati, menyenangi, dan 

mengharapkan obyek tertentu. Sedangkan sikap negatif memiliki kecenderungan 

untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu (Heri 

Purwanto, 1998; 63). 

Kemudian, secara umum, tingkat dari sikap disampaikan oleh Soekidjo 

Notoatmojo, bahwa sikap itu memiliki empat tingkatan, diantaranya:53 

a. Menerima (receiving) 

Menerima ini diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (obyek). 

b. Merespon (responding) 
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Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan  menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu 

usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. 

Terlepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima 

ide tersebut. 

c. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang 

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. 

Dari tingkatan sikap tersebut, dapat pula dipahami bahwa dalam hal sikap 

toleransi pun berlaku empat tingkatan tersebut, yaitu yang pertama adalah 

menerima dalam hal keberagaman, kemudian dilanjutkan pada sikap mau 

merespon akan realita keberagaman itu, dilanjutkan pada sikap menghargai, dan 

yang terakhir dapat mempertanggungjawabkan terhadap sikap yang dipilih dalam 

menghadapi keberagaman itu. 

 d. Road Map Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan mengenai penanaman nilai dan 

implemetasi pendidikan multikultural  di Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

adalah penelitian yang akan berkelanjutan (suistanable research) karena target 

dari hasil penelitian ini adalah bagaimana melahirkan konsep pendidikan 

multikultural yang memiliki ciri khas yang berbeda namun proporsional untuk 

diterapkan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo maupun di lembaga 

pendidikan Muhammadiyah lainnya dalam bentuk publikasi ilmiah (Jurnal). 
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Gambar 2. Road Map Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexi J. Moleong, 

2002; 3). Selain itu, pada hakikatnya penelitian kualitatif ialah mengamati orang 

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. 

Penulis memilih pendekatan ini, karena pengumpulan data dalam 

penelitian ini bersifat kualitatif dan juga tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. 

Artinya, penulis hanya menggambarkan dan menganalisa secara kritis terhadap 

suatu permasalahan yang dikaji oleh penulis yang dalam hal ini terkait dengan 

penanaman dan implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen, yang dimaksudkan 

sebagai pewawancara dan pengamat. Peneliti di sini akan melakukan penelitian 

secara terus menerus untuk mendapatkan kevalidan data. Peneliti akan 

mewawancarai beberapa pimpinan Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan 

beberapa pihak terkait dengan fokus penelitian, termasuk juga mewawancarai 

beberapa mahasiswa. Sementara itu, dalam penelitian ini, peneliti berperan penuh 

sebagai pengamat. 

Adapun beberapa hal yang akan peneliti perhatikan ketika terjun ke 

lapangan, diantaranya: 1) memperhatikan, menghargai, dan menjunjung tinggi 

hak-hak dan kepentingan informan; 2) mengkomunikasikan maksud penelitian 

kepada informan; 3) tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga privasi 

informan; 4) tidak mengeksploitasi informan; 5) mengkomunikasikan hasil 

laporan penelitian kepada informan atau pihak-pihak terkait secara langsung 

dalam penelitian, jika diperlukan; 6) menghargai pandangan infroman; 7) nama 

lokasi penelitian dan nama informan tidak disamarkan karena melihat sisi 
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positifnya dengan seizin informan; dan 8) penelitian dilakukan secara cermat 

sehingga tidak mengganggu aktifitas subjek penelitian sehari-hari. 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument aktif dalam 

upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti 

tidak dapat digantikan oleh alat lain. Selain itu, melalui keterlibatan langsung 

dilapangan dapat diketahui adanya informasi tambahan dari informan berdasarkan 

cara pandang, pengalaman, keahlian dan  kedudukannya. Peneliti haruslah 

responsive, dapat menyesuiakan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri 

atas perluasan pengetahuan, serta memanfaatkan kesempatan untuk 

mengklarifikasi dan mengikhtisarkan. 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian melalui beberapa tahap yaitu, 

exploration, cooperation, dan participation (Sanapiah Faisal, 1989; 12). Peneliti 

harus dapat menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan secara 

alamiah agar proses sosial terjadi sebagaimana mestinya. 

Pada tahap exploration peneliti lakukan pada tahap awal peneliti 

mengunjungi objek penelitian yang dalam hal ini adalah Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo untuk mencari data awal mengenai penelitian ini. Pada 

tahap cooperation peneliti akan lakukan setelah proposal penelitian di seminarkan 

dan bersamaan dengan memulai penelitian terkait dengan Pendidikan Islam 

Multikultural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo agar terjalin kerjasama 

dan hubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang akan  menjadi  informan 

dalam penelitian ini. Kemudian pada tahap participation peneliti  lakukan pada 

saat penggalian data mengenai fokus penelitian yang kedua yaitu terkait 

kebijakan-kebijakan serta program yang dikembangkan dalam konteks Pendidikan 

Islam Multikultural, sehingga dapat memperoleh data yang valid tentang 

penanaman dan implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo. 

Sementara itu, kaitannya dengan pemilihan informan, peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peneliti memilih orang yang 

dianggap mengetahui secara jelas permasalahan yang diteliti. Kehadiran peneliti 

dilapangan dalam rangka menggali informasi menggunakan tahapan sebagai 
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berikut: 

1. Pemilihan informan awal, peneliti memilih informan yang menurut 

peneliti memiliki informasi memadai berkenaan dengan penanaman nilai- 

nilai pendidikan multikultural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 

yaitu pimpinan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Dosen dan 

mahasiswa. 

2. Pemilihan informan lanjutan, peneliti ingin memperluas informasi yang 

berhubungan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural 

multikultural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Apabila sudah 

tidak ada lagi informasi baru yang relevan dengan informasi sebelumnya 

maka hal ini tidak dilakukan. 

C. Data dan Sumber Data 

Seperti pada umumnya, bahwa data merupakan hal yang sangat penting 

dalam rangka untuk menguak permasalahan, selain juga diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang telah dirumuskan. 

Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya (Sumadi Suryabrata, 1998; 22). Data primer dalam penelitian 

ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo, beberapa dosen dan Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian dari data 

primer, serta melengkapi data primer (Taliziduhu Ndraha, 2002; 60). Data 

sekunder ini peneliti peroleh dari hasil dokumentasi baik berupa teks, soft-file, 

maupun dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik dalam 

pengumpulan data, yaitu: 
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1. Observasi 

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati 

fenomena sosial. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus memenuhi 

persyaratan tertentu, sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang 

menjadi sasaran penelitian (Zainal Amiruddin, 2004; 73). Dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi di lapangan, yaitu di Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

untuk memperoleh data tentang penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural. 

Adapun hal-hal yang diamati antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Keadaan Fisik, meliputi situasi lingkungan kampus serta sarana prasarana 

yang menunjang pendidikan Islam berbasis multikultural. 

b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan Islam berbasis multikultural. 

2. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah metode interaktif, artinya terdapat pertukaran 

atau pembagian sebuah peran, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan 

informasi (Wulung Wira Mahendra, 2012; 1). Ini berarti tidak dikatakan 

wawancara jika seseorang berbicara terus menerus dan orang lain hanya 

mendengarkan. Wawancara juga bisa diartikan sebagai proses tanya-jawab dalam 

penelitian yang langsung secara lisan yang melibatkan dua orang atau lebih 

dengan saling bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara langsung (Cholid Narbuko, 2002; 83). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur 

yang ditujukan kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dosen 

dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo sebagai sumber data 

primer. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dan obyek penelitian dapat 

mengembangkan ide-idenya/gagasan secara bebas dan terarah. Akan tetapi tetap 

berfokus pada data utama yaitu mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data dari lapangan terkumpul melalui beberapa metode diatas, 

maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan 
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menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan metodologi kualitatif. Yaitu 

analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis dari semua 

data yang diperoleh. Tujuan analisis di dalam penelitian adalah menyempitkan 

dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta 

tersusun dengan baik dan lebih menjadi berarti (Marzuki, 2000; 87). 

Agar hasil peneliti dapat tersusun sistematis, maka langkah peneliti dalam 

menganalisis data adalah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu data dari wawancara, observasi, maupun data dari 

dokumentasi. Data tersebut tentunya sangat banyak, setelah dibaca dan dipelajari, 

maka langkah berikutnya adalah melibatkan tiga komponen analisis, yaitu: (1) 

reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), dan (3) penarikan 

kesimpulan (verification). Ketiga komponen analisis tersebut bersifat interaktif. 

Pada tahap reduksi data dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data yang 

lebih penting, yang bermakna, dan yang relevan dengan tujuan studi, sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Sementara itu, 

pada tahap penyajian data digunakan analisis tema, grafik, matrik dan tabel. Ini 

dilakukan agar data yang disajikan lebih menarik dan mudah dipahami, baik oleh 

diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan teknik mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hal-hal yang sering 

timbul. Berikut adalah gambar siklus interaktif yang digambarkan oleh Miles dan 

Huberman dalam penelitian kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Siklus Interaktif Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif 
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Ketika pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini, keadaan data 

yang terkumpul masih bersifat kompleks dan rumit. Selain itu, ada pula data yang 

tidak memiliki makna yang terlalu penting bagi kebutuhan dan kesesuaian fokus 

masalah tentang kebijakan serta program-program terkait dengan penanaman 

nilai-nilai pendidikan multikultural. Dengan kata lain, dimungkinkan adanya 

informasi yang tidak relevan dengan fokus permasalahan sebagaimana dimaksud, 

karena pada saat peneliti melakukan wawancara dengan sumber data berlangsung 

secara dinamis dan tidak terstruktur. 

Di sinilah kemudian reduksi data berperan, yaitu mencakup kegiatan 

mengikhtisar hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah- 

milahkannya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang relevan dengan fokus 

masalah yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan  dokumentasi. Namun, 

karena data yang diperoleh dalam proses penelitian bercampu aduk, maka peneliti 

perlu melakukan reduksi data. Setelah data tentang fokus masalah direduksi, 

kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu yang lazim dinamakan 

display data (penyajian data), sehingga data dapat terlihat secara lebih utuh. 

Penyajian data di maksud di sini adalah dalam bentuk uraian, bagan, hubungan 

antar kategori dan tabel. Dengan tujuan untuk memudahkan upaya pemaparan dan 

penegasan kesimpulan (penyajian dan verifikasi). Siklus analisis data 

sebagaimana tergambar di atas prosesnya tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi 

secara terus menerus. 

Menurut Suharsimi, dalam melakukan analisis data harus disesuaikan 

dengan pendekatan dan desain penelitian dalam penelitian kualitatif, data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata atau 

gambar. Adapun fokus penelitian tentang penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikulutural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dalam penelitian ini 

merupaka studi kasus, dengan demikian setelah semua data yang diperlukan 

terkumpul, maka nalisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitati, yaitu 

analisis data yang bukan berupa angka-angka, melainkan dalam kata-kata, kalimat 

dan gambar. 
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Teknik analisis deskriptif yaitu cara menetukan dan menafsirkan data ang 

ada, misalnya suatu yang dialami, satu kegiatan pandangan dan sikap yang 

nampak tentang suatu proses yang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, 

kecenderungan yang nampak, atau pertentangan yang meruncing. 

Metode analisis kualitatif diskriptif ini penulis gunakan untuk menuturkan, 

menafsirkan data yang telah penulis peroleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dengan demikian, data yang telah terkumpul kemudian ditafsirkan, 

didefinisikan dan dituturkan sehingga berbagai masalah yang timbul dapat 

diuraikan dengan tepat dan jelas. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria untuk 

menjamin kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, keabsahan dara merupakan usaha untuk meningkatkan derajat 

kepercayaan data. Menurut Lincoln dan Guba bahwa pelaksanaan pengecekan 

keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferabittiy), kebergantungan (dependability) dan 

kepastian (confirmability) (Lincoln. Yonna, 1985; 289-31). Sedangkan menurut 

Moleong terdapat empat kriteria untuk menjaga keabsahan data yaitu kredibilitas, 

kapasitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lexy J. Moleong, 2002; 324).  

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga kriteria keabsahan data, 

yaitu kredibilitas atau derajat kepercayaan, dependabilitas atau kebergantungan, 

dan konfirmabilitas atau kepastian. Kriteria-kriteria tersebut digunakan dalam 

penelitian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kredibilitas 

Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan dan 

validitasnya, maka pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluat data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Kemudian dalam penelitian ini pengecekan 

keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu sebagai berikut. 
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a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Dalam 

penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data mengenai penanaman nilai-nilai 

pendidikan multikultural kepada Para Pimpinan Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo, beberapa dosen dan mahasiswa. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara di cross 

cek dengan observasi dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh terkait 

dengan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo adalah benar-benar data yang valid dan terpercaya. 

c. Dependabilitas 

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya 

kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan data dan menginterpretasikan data 

yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.  

d. Konfirmabilitas 

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang 

didukung oleh materi yang ada. Metode konfirmabilitas lebih menekankan pada 

karakteristik data. Upaya ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang 

diperoleh dari informan, yaitu para pimpinan Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo, beberapa dosen dan mahasiswa, diperoleh secara obyektif, bermakna 

dan dapat dipercaya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah salah satu amal usaha 

Muhammadiyah (AUM) yang ada di Provinsi Gorontalo, yakni Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo (UMGO). Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

(UMGO) berdiri sejak 11 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS RI) dengan SK No. 

98/D/O/2008 tanggal 11 Juni 2008. UMGO berlokasi di Jalan Prof. Dr. H. 

Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kabupaten Gorontalo. Pada awal 

pendiriannya, kampus ini memiliki luas tanah 6,7 hektar dan sekarang sudah 

mencapai 9,8 hektar dari yang di rencanakan seluas 30 hektar. Pada awal 

berdirinya, UMGO memiliki 5 (lima) Fakultas, 2 (dua) Lembaga, 2 (dua) Biro, 

dan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016, 

UMGO bertambah 2 (dua) Fakultas sehingga jumlah menjadi 7 (tujuh) fakultas 

yaitu: (1) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES), (2) Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial (FEIS), (3) Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian dan perikanan (FAPERKAN), (4) 

Fakultas Sains dan Teknologi (FST), (5) Fakultas Ilmu Budaya (FIB), (6) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan (7) Fakultas Hukum (FH) dengan 

menyelenggarakan 15 program studi dan 1 program profesi, yaitu program studi: 

(1) S1 Sistem Informasi, (2) S1 Geografi, (3) S1 Agribisnis, (4) S1 Peternakan, (5) 

S1 Budidaya Perairan, (6) S1 Ekonomi Pembangunan, (7) S1 Administrasi 

Negara, (8) Akuntansi, (9) S1 Sastra Arab, (10) S1 Sastra Inggris, (11) S1 

Keperawatan, dan (12) D4 Bidan Pendidik, (13) S1 PGSD, SI Ilmu Hukum, dan 

(15) profesi Ners. Untuk mengefisienkan Fungsi dan Pendanaan, maka struktur 

organisasi UMGO pun berubah menjadi 3 Lembaga, 2 Biro, 1 Kantor Universitas, 

1 Badan dan 2 Unit Pelaksana Teknis. 
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Dalam  meningkatkan  mutu  layanan  akademik  dan  non  akademik  

untuk mencapai tujuan universitas, UMGO memiliki Lembaga, Biro, Kantor 

Universitas, UPT dan Badan yaitu; (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat (LP2M), (2) Lembaga Pendidikan Pengajaran dan Penjaminan Mutu 

(LP3M), (3) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan (LPP-AIK), Biro Administrasi Akademik,  Kemahasiswaan, 

dan Sistem Informasi (BAAKSI), Biro Administrasi Umum dan Keuangan 

(BAUK), (6) Kantor Universitas, (7)Pusat Kesehatan Kampus, (8) UPT. 

Perpustakaan, (9) Ma’had Al Husain bin Ali, dan (10) Badan Usaha Milik 

Kampus (BUMK) 
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Gambar 4 : Jumlah Dosen dan TPA Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo 4 Tahun terakhir (2014-2017) 
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UMGO memiliki input berupa mahasiswa yang berkembang setiap 

tahunnya baik dari segi jumlah maupun jangkauannya. Tahun 2017 jumlah 

pegawai yang ada di UMGO sebanyak 306 orang, yang terdiri dari dosen 

sebanyak 208 orang, tenaga administrasi 98 orang. Jumlah mahasiswa mencapai 

kurang lebih 3.165 orang. Mahasiswa ini tidak saja berasal dari daerah Gorontalo 

tetapi juga berasal dari beberapa daerah tetangga seperti Sulawesi tengah, 

Sulawesi utara, bahkan ada yang dari wilayah Papua. Kemudian dari segi agama, 

mayoritas mahasiswa UMGO beragama Islam. Meskipun demikian, dari data 

yang ada, terdapat 30 mahasiswa yang beragama non-Islam. Diantaranya agama 

Katholik 25, Budha 3, dan 2 mahasiswa beragama Hindu. 

UMGO juga ditunjang dengan 5 gedung perkuliahan, 1 gedung 

laboratorium kesehatan, 1 laboratorium komputer, 1 laboratorium geografi, 1 

laboratorium bahasa, 1 laboratorium pertanian dan peternakan, laboratorium budi 

daya perairan berupa kolam ikan, 1 gedung rektorat, 1 gedung perpustakaan, dan 1 

gedung pemberdayaan penelitian dan pengabdian masyarakat, sarana ibadah 

berupa masjid, 1 gedung auditorium dan fasilitas olahraga. UMGO tidak saja 

memiliki sarana dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan akademik, tetapi juga 

memperhatikan lingkungan yang asri, yang dikelilingi oleh tumbuhan dan 

pepohonan yang rindang serta taman yang diberi nama Taman Pencerahan. 

Gambar 5 : Mahasiswa berdasarkan asal 
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Universitas Muhammadiyah Gorontalo sebagai salah satu amal usaha 

Muhammadiyah, sadar bahwa implementasi visi dan misi secara berkelanjutan 

membutuhkan basis nilai yang kuat pada segenap civitas akademika yang 

bersumber pada Al-quran dan Sunnah Nabi, yang tercermin dalam keyakinan dan 

cita-cita hidup Muhammadiyah serta Muqaddimah Anggaran Dasar 

Muhammadiyah. 

Salah satu sasaran yang dituju UMGO adalah mewujudkan lulusannya 

sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam konsep, memiliki kompetensi 

dan memiliki jaringan global yang dilandasi nilai-nilai Islami. Adapun visi yang 

dirumuskan UMGO untuk adalah: “Kampus Pencerahan Unggul 2025” Visi ini 

diambil sebagai sebuah manifestasi kepedualian civitas UMGO, menilik berbagai 

kondisi masyarakat yang masih sangat membutuhkan pencerahan disegala bidang. 

Pencerahan bermakna proses memberikan solusi melebihi harapan. KH. Ahmad 

Dahlan sebagai tokoh Muhammadiyah yang menjadi inspirasi penetapan kata 

“pencerahan” sebagai visi sentral UMGO. “Pencerahan” selain memiliki makna 

kata, juga merupakan sarian akronim dari; PENdidikan, Cerdas, Elegan, Religius, 

Amanah, dan Harmonis untuk kemanusiaAN. Sedangkan untuk visi Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo pada Periode 2016 – 2020 ini adalah: “Kampus 

Pencerahan Berbasis Riset, Mandiri dan Berkarakter,Unggul 2025” Dalam  upaya  

mencapai  visi  sebagaimana  tersebut  dalam  Periode  2016– 2020, UMGO 

melaksanakan misi sebagai berikut: Misi 1, Mengembangkan kampus berbasis 

riset. Tujuan: Membangun iklim pembelajaran berbasis riset yang berlandaskan 

potensi lokal guna memecahkan permasalahan lokal, nasional dan global. Misi 2, 

Memperkuat kemandirin kampus berbudaya entrepreneurship. Tujuan: Menjadi 

universitas yang mandiri dan bertatakelola baik (good governance). Misi 3, 

Menumbuhkan karakter civitas kampus yang ilmiah, amaliah dan akhlaqiah 

berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tujuan: Menjadi 

universitas unggulan yang dilandaskan pada nilai-nilai Ke-Islaman, Ke-

Muhammadiyahan, dan Ke-Indonesiaan. 
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B. Pemaparan Data 

1. Prinsip-prinsip penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

UMGO adalah salah satu amal usaha yang berasal dari organisasi 

keIslaman yaitu Muhammadiyah yang sangat menjunjung akan nilai keIslaman. 

Dimana nilai keIslaman tersebut salah satunya adalah toleran terhadap perbedaan 

dan mengusung Islam yang rahmata lil a`alamin, Islam yang ramah. Hal ini dapat 

dilihat dari mahasiswa dan tenaga pendidiknya. UMGO meskipun berbasis 

kampus yang berasaskan Muhammadiyah yang bercirikan keIslaman namun 

UMGO menerima mahasiswa dan dosen yang berasal dari berbagai penjuru tanah 

air dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. 

Keberagaman yang ada di UMGO ini sama halnya dengan keberagaman 

yang dimiliki bangsa Indonesia. Artinya, dalam satu sisi keberagamaan yang 

dimiliki ini bisa menjadi suatu yang konstruktif atau nisa menjadi suatu yang 

destruktif. Tergantung bagaimana cara menyikapi akan keberagaman tersebut. 

Sehingga, ini menjadi sebuah tantangan bagi UMGO untuk menjadikan 

keberagaman itu menjadi suatu yang positif. 

Multikultural itu sendiri menurut DR. Dr. H. Isman Jusuf, M.Psi, adalah 

sikap atau padangan bagi suatu masyarakat atau suatu komunitas untuk bisa hidup 

bersama dan saling menghormati kepada pihak lain meskipun di dalamnya ada 

perbedaan-perbedaan (wawancara, 20 April 2017). Dari sinilah kemudian UMGO 

merasa perlu untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang multikultural 

bagi mahasiswanya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

mengarahkan mahasiswa UMGO agar memiliki nilai-nilai pendidikan 

multikultural. 

Dari beberapa informan yang penulis temui, terdapat satu titik temu yang 

menggambarkan bahwa dlaam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan 

mutikultural di UMGO ini didasarkan pada beberpa prinsip yang diataranya 

adalah openess (keterbukaan); unity in diversity (bersatu dalam perbedaan); dan 

tolerance (toleransi). 
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a. Keterbukaan (Openess) 

Prinsip keterbukaan ini merupakan langkah awal UMGO dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Keterbukaan di dini 

memiliki makna bahwa meskipun UMGO merupakan universtas yang 

beridentitaskan Islam, namun bukan berarti menjadikan UMGO menutup 

diri terhadap apa saja yang tidak Islam. Keterbukaan ini salah satunya 

terwujud dalam kebijakan diperkenankannya mahasiswa-mahasiswa non 

Islam untuk belajar di UMGO, penerimaan mahasiswa non-Islam ini, 

adalah sebagai langkah awal UMGO untuk menanamkan nilai-nilai 

pendidikan multikultural. (Wakil Rektor IV; DR. Munkizul Umam Kau, 

M.Fil.I., wawancara, 10 Mei 2017). 

Mendukung pernyataan tersebut, Derike Pekei, salah satu mahasiswa 

Katholik yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur mengatakan 

bahwa memang pada awalnya ada keraguan dalam dirinya bahwa dia bisa 

diterima di UMGO. Keraguan itu tentu bukan tanpa alasan, dia melihat 

bahwa UMGO adalah universitas dengan identitas Islam, sementara dia 

sendiri dari jenjang pendidikan yang ditempuh sebelumnya merupakan 

sekolah-sekolah Katholik, atau kalau pun tidak beridentitas katholik, 

maoritas teman-temannya adalah beragama Katholik. Akan tetapi, 

keraguan itu akhirnya hilang ketika dia menhetahui bahwa UMGO tidak 

memberi batasan pada siapapun untuk bisa menuntut imu disana. (Derike 

Pekei, Gorontalo, 05 Mei 2017). 

Kemudian, disamping penerimaan mahasiswa, UMGO ternyata juga 

membuka diri terhadap kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak, 

termasuk pihak-pihak yang notabene nya bukan Islam. Hal ini seperti yang 

disampaiak oleh Samsir Djafar, M.Si (Kepala Kantor Universitas): 

 UMGO melakukan kerjasama bukan hanya dengan lembaga 

keIslaman namun lebih membuka diri dengan menjalin kerjasama dengan 

yang non Muslim terutama di bidang teknologi. (Wawancara, 26 April 

2017). 

 



49  

 Setidaknya, dalam beberapa tahun terkahir ini, UMGO telah 

melakukan kerjasama dengan Universitas yang ada di Jepang, dan 

Thailand. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan UMGO tidak hanya 

berhenti pada penerimaan mahasiswa non-Islam saja. Melainkan lebih dari 

itu, UMGO juga tidak segan-segan untuk melakukan kerjasama dan 

belajar dengan pihak-pihak yang notabene nya bukan beridentitaskan 

Islam. 

 Dari sini kemudian jelas bahawa keterbukaan menjadi salah satu 

prinsip yang ada di UMGO dalam penenaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural. Keterbukaan tersebut dari segi penerimaan mahasiswanya 

yang dari berbagai macam latar belakang, disamping juga terbuka dalam 

menjalin hubungan kerjasama dalam bidang kelimuan dengan berbagai 

pihak tanpa harus membatasi diri hanya pada pihak yang beridentitaskan 

Islam saja. Atau dengan kata lain, UMGO membuka diri untuk mengajar 

dan belajar dari berbagai pihak manapun. 

b. Toleransi (Tolerace) 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa UMGO membuka diri 

untuk siapa saja yang ingin belajar di UMGO, di samping UMGO juga 

membuka diri untuk belajar denga siapa saja. Keterbukaan ini pada 

akhirnya menjadikan UMGO memiliki warna yang beraneka ragam di 

dalamnya. Sebut saja dalam aspek daerah asala para mahasiswanya, 

UMGO memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berasala dari berbagai 

macam daerah yang tentunya tiap daerah memiliki suku dan 

budayanya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang 

lainnya. Kemudian, adaya mahasiswa yang beragama non-Islam 

semakin menambah daftar perbedaan yang ada di UMGO. Ini pada 

akhirnya, menjadi satu tantangan tersendiri untuk UMGO untuk dapat 

mengelola perbedaaan-perbedaan yang ada ini menjadi sesuatu yag 

positif. Itulah sebabnya, prinsip selanjutnya yang dijadikan dasar 

UMGO dalam penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural adalah 

toleransi. 
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 Dalam tujuan pendidikan UMGO, seperti yang telah disebutkan di 

awal, nampak adanya satu poin yang dengan jelas menyebutkan aspek 

toleransi ini, yaitu pada poin tujuan pencerahan dan unggul. Dari situ 

nampak jelas bahwa di samping menghasilkan sumber daya yang 

unggul selain itu dapat menjadi sebuah pencerahan bagi umat dengan 

menjunjung nilai toleransi di dalamnya. Hal ini seperti yag 

disampaiakn oleh Wakil Rektor III, Dr. Hasyim, M.si : 

 Toleransi itu penting, apalagi di tengah-tengah kondisi keIslaman 

yang ada saat ini, yang serba ekstrim. Kita lihat itu ISIS, dia 

menamakan dirinya Islam, tapi sikap yang diambil tidak Islami. Belum 

lagi ketika kita berbicara tentang Islam garis keras, yang menganggap 

dirinya paling benar sementara orang lain yang diluar dirinya adalah 

salah, kafir, sesat. Hal ini tentu bukan  hal yang positif untuk kita 

bangsa Indonesaia. Dalam pemahaman kemuhammadiyahan juga kita 

ditetakankan utnuk saling menghormati antar umat. Maka, jika 

pemahaman keislaman kita seperti itu, sementara kita hidup dalam 

komunitas bangasa yang multikultural, tentu akan menjadi ancaman 

bagi keutuhan bangsa ini. itulaj mengapa UMGO perlu membentuk 

amahasiswa yang menjadi mahasiswa pencerhaan yang tidak hanya 

unggul namun dapat menjadi sebuah pencerah bagi umat, tapu di balik 

semua itu harus memiliki skap toleransi. (Wawancar; Gorontalo 12 

Mei 2017). 

 Wujud penerapan prinsip toleransi ini di UMGO, salah satunya nampak 

dalam hal berpakaian. UMGO tidak mewajibkan mahasiswinya yang non muslim 

untuk memakai jilbab. Karena menurut Wakil Rektor IV Bidag Kemahasiswaan 

dan Kemuhammadiyahan menegaskan: 

 Pakaian itu kalau yang muslim kita tekankan untuk memakai jilbab. 

Sedangkan untuk yang non muslim kita tidak mewajibkan hal itu. Namun, 

meskpiun demikina bukan berarti lantas membebaskan mereka untuk 

berpakaian sesuka hatinya. Mereka tetap harus sopan dalam berpakaian, 

karena memang bagaimana pun juga kampus ini kan kampus Islam. Maka 
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sangat tidak pantas jika kemudian pakaiannya terbuka dan minim-minim. 

Jadi, di satu sisi UMGO toleran terhadap cara berpakaian para mahasiswa, 

dan dalam saat yang bersamaan juga menuntut para mahasiswanya untuk 

juga bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi norma-norma 

berpakaian dalam Islam, minimal pakaiannya panjang, yang sopan, tidak 

yang minim-minim. (wawancara, Gorontalo 15 Mei 2017). 

 Jadi, dalam hal berpakaian saja, nampak bahwa UMGO menerapkan sikap 

toleransi dan di saat yang sama juga mendorong mahasiswa-mahsiswana untuk 

juga bisa menghargai dan menghormati apa sja yang menjadi ciri khas dari 

lembaga pendidikan tempat mereka belajar. 

 Terkait dengan perihal pakain ini, salah satu mahasiswa kristen dari 

Manado, yaitu Lisnawati Liong mersakan bahwa dari segi auran berpakaian, 

UMGO sangat toleran terhadap mahasiswa-mahasiswinya, ia menuturkan: 

 Awalnya memang saya sempat khwatir jika UMGO mewajibkan 

mahasiswinya untuk berjilbab, termasuk yang bukan beragama Islam 

seperti saya. Tapi pada kenyatannya tidak demikian. Ini menurut saya 

merupakan slah satu bentuk toleran si di UMGO. (Wawancara, Gorontalo 

12 Mei 2017). 

 Toleransi disini pada akirnya dimaknai sebagai sikap saling menghargai, 

saling menghormati, dan tidak smenea-mena terhdap pihak yang tidak dominan. 

Artinya, bukan karena suatu kelompok nampak lebih dominan dibanding 

kelompok lain, menjadikan kelompk dominan ini bisa dengan semena-mena 

menerapkan nilai-nilai yang dimilikinya tehadap kelompk lain yang dari segi 

kuantitas lebih sedkit, yang memang tidak menutup kemungkinan memiliki nilai-

nilai yang berbeda. 

c. Bersatu dalam Perbedaan (Unity in Diversity) 

Prinsip penanaman nilai-nilai pendidikan multikutural selanjutnya 

adalah bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Hal ini penting, mengingat 

dampak negatif adnaya banya perbedaan yag tidak disikapi dengan bijak, seperti 

yang disampaikan oleh Wakil Rektor IV Bidang Kemahasiswaan dan 

Kemuhammadiyahan: 
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Bahwa di UMGO itu kan mahasiswanya berasal dari berbagai latar 

belakang yang bermacam-macam baik itu terkait dengan asal daerah 

yang erat hubungannya dengan suku, ras, atau pun budaya, juga terkait 

dengan agama. Sehingga, jika perbedaan-perbedaan yang ada ini 

diniarkan begitu saja. Maka aka berpotensi buruk, salah satunya 

mungkin terjadinya konflik-konflik atau gesekan di dalam UMGO. 

(wawancara, Gorontalo; 15 Mei 2017). 

 

 Namun, perlu ditekankan di awal, bahwa bersatu dalam perbedaan ini 

bukan  mengandung pemaknaan menjadikan yang berbeda-beda warna itu 

menjadi satu warna. Tapi, bagaimana agar yang beraneka warna itu bisa saling 

berdampingan satu sama lain. Inilah yang coba dikembangkan di UMGO, yaitu 

bagaimana agar para mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah, 

dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda itu bisa saling hidup 

berdampingan dalam kerukunan. Misalnya, dalam hal agama, bukan berarti 

prinsip unity in diversity ini mengharuskan mahasiswa muslim  membagi 

keyakinannya dengan keyakinan agama lainnya. Pun sebaliknya, bukan berarti 

mahasiswa yang beragama khatolik atau agama lainnya harus membagi 

keimanannya dengan mahasiswa Islam. Akan tetapi, mahasiswa yang Islam tetap 

menjaga orisinalitas keislamannya, begitu juga dengan yang khatolik, Hiundu 

ataupun Budha juga menjaga keyakinannya masing-masing. 

2. Implementasi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

UMGO, sampai saat ini belum memiliki kurikulum khusus yang didesain 

berdasarkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Namun demikian, hal ini berarti 

UMGO tetap mengupayakan menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural 

untuk para mahasiswanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor I 

Bidang Akademik, Prof. Dr. Hj. Moon H Otoluwa, M.Pd. “secara khusus kita 

belum memiliki kurikulum khusus pendidikan Islam dalam hal ini kaitannya 

dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang berbasis multikultural” 

(wawancara, Gorontalo. 14 Mei 2017). Pernyataan ini dipertegas kembali oleh 

Wakil Rektor IV, Dr. Munkizul Umam Kau, M.Fil.I., bahwa kurikulum-

kurikulum khusus tentang pendidikan Islam dalam hal ini menyangkut Al-Islam 
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dan Kemuhammadiyahan (AIK) tentang multikulturalnya itu belum ada. 

(Wawancara, Gorontalo, 15 Mei 2017). 

Namun demikian, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa UMGO tetap 

mengupayakan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural bagi para 

mahasiswanya. Dari beberpa informan yang penulis temui, setidaknya penulis 

menemukan pola umum dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada di UMGO, yaitu 

terkait dengan mengajarkan pengetahuan multikultural (multicultural Knowing) 

dan menumbuhkan perasaan terhadap multikultural (multiculutural feeling). Yang 

mana unutk pola yang pertama lebih kepada penaaman pengetahuan nilai-nilai 

yang terkandung dalam pendidikan multikultural, sedangkan yang kedua lebih 

dari hanya sekedartahu, tetapi bagaimana agar mahasiswa itu benar-benar punya 

perasaan mendalam terhadap realita multikultural yang ada disekitarnya. 

a. Multicultural Knowing 

Multicultural Knowing ini adalah langkah awal UMGO dalam 

mengimplementaskan penanaman nilai-nilai pendidikan multikulutral. Yang 

mana dimaksudkan unutk memberikan wawasan atau pengetahuan terkait 

dengan multikultural. Hal ini amatlah penting, mengingat tisak semua 

mahasiswa baru yang ada di UMGO memiliki pengtahuan tentang 

multikultural yang memadai. Kekurang pengetahuan ini bisa menjadi 

penghambat dalam upaya pelaksanaan pendidikan Islam dan 

kemuhammadiyahan bebrbasis multikultural. 

Pemberian pengetahuan tentang multikultural ini dilakukan melalui 

beberapa program, yaitu program non-kurikuler dan program kurikuler. 

Untuk yang non-kurikulernya adalah melalui Program Pengenalan 

Kehidupan Kampus (PPKK) dan Juma`at for AIK (JUFAIKA). Sedangkan 

yang kurikuler melalui mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadihan AIK 1-

IV. Program-program tersebut akan dibahas sebagai berikut. 

1) Program Pengenalan Kehidupan Kampus (PPKK) 

Kegiatan PPKK ini merupakan pengenalan kampus yang dimaksudkan 

untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru terhadap proses 
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akademik, buday akademik, dan kegiatan organisasi di perguruan tinggi. 

Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu, denga pembagian empat 

hari untuk PPKK pusat dan dua hari lagi di Fakultas. Untuk teknis 

pelaksanaannya, mahasiswa baru ditempatkan dalam satu tempat yang 

mampu menampung keseluruhan mahasiswa. Kemudian mahasiswa-

mahasiswa baru ini diberikan beberapa materi pengenalan kampus melalui 

ceramah-ceramah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala LPPAIK, 

Drs. Ad Mahmudy Irdja, MM,: 

 Jadi, mahasiswa itu ditempatkan dalam aula atau tempat yang telah 

disediakan yang mampu menampung semua mahasiswa. Kemudian kami 

berikan materi-materi dalam bentuk sesi-sesi. Dan ini berlangsung selama 

enam hari, empat hari untuk PPKK Maba pusat, dan dua harinya lagi di 

fakultas masing-masing. (wawancara, Gorontalo 28 Mei 2017). 

Karena dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan universitas 

kepada mahasiswa baru, maka tujuan umum diadakanya PPKK ini adalah untuk 

memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat 

beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan 

kemahasiswaan. Dari tujuan umum ini, kemudian dirumuskanlah tujuan 

khususnya sebagai berikut: 

a) Mengenalkan UMGO sebagai perguruan tinggi yang memegang nilai-

nilai Kemuhammadiyahan 

b) Mengenallan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan 

kemahasiswaan (kurikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler). 

c) Memberika gambaran tentang pentingnya karakter khusunya nilai 

integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggungjawab, dan 

kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat. 

d) Mendorong mahasiswa untuk proaktif adaptasi, membentuk jejaring, 

menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih 

dekat dengan lingkungan kampus. 

e) Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta 

tanah air, lingkungan dan masyarakat. 
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Dengan demikian, mahasiswa-mahasiswa baru ini diharapakn dapat 

memiliki pemahaman baru bahwa mereka akan senantiaa hidupa dalam 

lingkungan yang beragam, baik itu dalam lingkup UMGO, Gorontalo atau pun 

Indonesia. Sehingga penting pula untuk menamankan pemahaman akan 

bagaimana seharusnya mereka dapat menyikapi keberagaman tersebut. 

2) Jum`at for AIK (JUFAIKA) 

Setelah mahasiswa mengikuti PPKK Maba, mahasiswa UMGO disetiap 

pekan di hari jum`at akan mengikuti kegiatan yaitu JUFAIKA yang 

dilaksanakan oleh LPP-AIK (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-

Islam Kemuhammadiyahan) 

JUFAIKA ini sendiri menurut Drs. H. Ad Mahmudy Irdja, MM., selaku 

ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan (LPP-AIK) UMGO: 

Dilatarbelakangi oleh keinginan UMGO membentuk karakter Islami 

terhadap lulusannya. Jadi, ingin bahwa setiap mahasiswa UMGO yang 

berada di fakultas dan jurusan apapun akan punya karakter atau akhlak 

yang standar. Nah, tentunya adalah akhlak yang Islami. Jadi titik 

tekannya di akhlak Islami, bukan harus Islam. Karena meskipun 

mahasiswa kita itu ada yang non-Islam, kita tetap mengupayakan ke 

arah memiliki akhlak yang Islami. (wawancara, Gorontalo 28 Mei 

2017).  

Adapun untuk tujuan diadakannya program ini, Waki Rektor IV Bidang 

Kemahasiswaan dan Al-Islam Kemuhammadiyahan menyebutkan bahwa salah 

satu nya adalah agar mahasswa UMGO dapat membaur satu sama lain tanpa 

adanya sekat perbedaan yang menghalangi mereka, setidaknya yang muslim 

memahami apa praktek beragama sebagai orang muslim, yang non muslim juga 

memahami bagaiman bergaul dengan orang muslim. (wawancara, Gorontalo, 15 

Mei 2017). Itulah kenapa JUFAIKA menjadi salah satu program penanaman 

moral knowng yang ada di UMGO. Yaitu sarana untuk mengenalkan nilai-nilai 

keislaman kepada diri mahasiswa, termasuk dalam hal menjalin hubungan, baik 

yang seagama atau yang tidak seagama. 
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3) Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) 

Setelah mahasiswa baru yang ada di UMGO menempuh serangkaian 

kegiatan di awal mereka masuk UMGO, seperti PPKK dan JUFAIKA. Para 

mahasiswa ini kemudian mulai masuk pada tahap perkuliahan. Program 

multicultural knowing pun tetap dijalankan UMGO, yaitu mellaui mata kuliah Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

Mata kuliah AIK ini dilaksankan selama empat semester, dimana semua 

mahasiswa diwajibkan untuk menempuh mata kuliah ini, tidak terkecuali bagi 

mahasiswa non-Islam. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Drs. H. Ad 

Mahmudy Irdja, MM, bahwa mahasiswa non Islam yang ada di UMGO wajib 

menempuh mata kuliah AIK dari semester satu hingga semester empat. 

(wawancara 15 Mei 2017). 

 

Kewajiban menempuh mata kulia AIK bagi mahasiswa non-Islam ini 

bukan dimaksudkan untuk memaksa mahasiswa non-Islam agar mau memeluk 

Islam, melainkan lebih kepada tuntutan akademik, yaitu kewajiban mahasiswa 

untuk menempun mata kuliah yang ada. Disamping itu, kewajiban mahasiswa 

non-Islam untuk menempuh mata kuliah AIK ini juga tidak sampai pada tahap 

mempengaruhi keyakinan mereka. Karena sifatnya memang lebih kepada hanya 

sekedar pemberian wawasan tentang keislaman dan organisasi persyarikatan 

muhammadiyah. 

C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dirumuskan berdasarkan hasil paparan data dan 

interpretasi hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. hasil yang 

disebutkan dalam penelitian ini adalah yang sesai dengan masalah dalam fokus 

penelitian ini. berikut adalah bagan yang menjelaskan tentang hasil penelitian ini: 
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Gambar 6 : Hasil Penelitian 

 

D. Pembahasan  

1. Prinsip-prinsip Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

Salah satu dasar pendidikan Islam adalah dasar sosiologis. Dasar 

sosiologis ini merupakan dasar yang memberikan kerangka sosial-budaya, yang 

mana dengan sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan. Di samping juga 

berfungsi sebagai tolok ukur dalam prestasi belajar. Artinya, tinggi rendahnya 

suatu pendidikan diukur dari tingkat relevansi output pendidikan dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. pendidikan yang baik adalah pendidikan 

yang tidak kehilangan konteks atau tercerabut dari akar masyarakatnya. Hal ini 

mengandung arti bahwa pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari di mana 
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pendidikan Islam diberikan, dan ini juga berimplikasi pada adanya perbedaan 

pendidikan Islam yang ada di satu daerah dengan daerah lainnya. 

Keadaan sosial budaya yang ada di Indonesia – seperti yang telah banyak 

disinggung sebelumnya – terdiri dari berbagai macam perbedaan. Ini pada 

akhirnya menjadikan pendidikan Islam yang ada di Indonesia – dengan 

berdasarkan landasan sosiologis – juga untuk mengakomodir keberagaman yang 

ada. Sehingga, pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai pendidikan yang 

berwawasan keislaman, melainkan lebih dari itu, pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang berwawasan Islam yang juga berbasiskan multikultural. 

Namun demikian, harus disadari bahwa untuk menyelenggarakan 

pendidikan muliktultural ini tidaklah mudah. Karena terdapat beberapa syarat 

yang perlu dipenuhi sebelum suatu lembaga pendidikan menyelenggarakan 

pendidikan yang berbasiskan mulikultural. Salah satu syaratnya adalah adanya 

kurikulum yang didesain berdasarkan nilai-nilai multikultural. Dalam hal ini, 

UMGO – dengan tidak adanya kurikulum multikultural – memang belum bisa 

dikatakan menerapkan pendidikan multikultural. 

Meskipun begitu, UMGO tetap memiliki komitmen dalam rangka menumbuhkan 

kesadaran multikultural pada mahasiswanya, yaitu melalui penanaman nilai-nilai 

pendidikan multikultural di lingkungan UMGO melalui beberapa kegiatan yang 

ada.    Adapun nilai-nilai pendidikan multikultural yang ditanamkan pada para 

mahasiswa ini yang sesuai dengan rekomendasi dari UNESCO172 yang juga 

mendapatkan legitimasi dalam al-Qur‘an dan Hadist adalah: nilai toleransi, 

kebebasan, kesetaraan dan keadilan. 

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural 

sebagaimana di sebut di atas, UMGO memiliki beberapa prinsip, yang antara lain: 

keterbukaan, toleransi, kesatuan dalam perbedaan. Prinsip-prinsip jika dilihat dari 

prinsip-prinsip pendidikan Islam multikultural, maka akan nampak beberapa 

kesamaan.  

Gorski mengemukakan bahwa setidaknya terdapat sepuluh tujuan dari 

pendidikan multikultural, diantaranya: 1) setiap peserta didik mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka; 2) peserta didik belajar 
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bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; 3) mendorong peserta didik untuk 

mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman- 

pengalaman mereka dalam konteks belajar; 4) mengakomodasi semua gaya 

belajar; 5) mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda; 6) 

mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai 

latar belakang yang berbeda; 7) untuk menjadi warga yang baik di sekolah 

maupun di masyarakat; 8) belajar bagaimana menilai pengetahun dari perspektif 

yang berbeda; 9) untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global; dan 

10) mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan 

analisis secara kritis. (Gorski, 1986; 35). 

 

2. Implementasi  Penanaman Nilai-nilai Pendidikan 

Multikultural di Universitas Muhammadiyah Gorontalo 

Dalam bukunya An Introduction to Multicultural Education, James A. 

Banks, menyatakan bahwa dalam pendidikan multikultural, setidaknya terdapat 

empat pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: pertama, pendekatan kontributif. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap buku-buku teks 

wajib atau anjuran dan aktifitas-aktifitas tertentu seperti hari- hari besar 

kenegaraan dan keagamaan dari berbagai macam kebudayaan. Tujuan dari 

pendekatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keragaman 

kelompok, sehingga dapat dikembangkan dengan cara menawarkan muatan khas 

yang dapat dengan segera diakui dalam berbagai varian pendidikan multikultural, 

misalnya menggabungkan peringatan hari- hari besar keagamaan dengan hari 

kepahlawanan nasional. 

Kedua, pendekatan aditif, yaitu dengan penambahan muatan-muatan, tema-

tema, dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur 

dasarnya. Dengan kata lain, pendekatan ini melibatkan upaya memasukkan 

literatur oleh dan tentang masyarakat dari berbagai kebudayaan ke dalam 

mainstream kurikulum. Misalnya, memanfaatkan muatan khas multikultural – 

seperti tema-tema tentang ko-eksistensi, pro eksistensi, saling menghargai, saling 

memahami – sebagai pemerkaya bahan ajar. 
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Ketiga, pendekatan transformatif. Berbeda dengan pendekatan aditif, pada 

pendekatan transformatif ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang 

sengaja di desain dengan memasukkan di dalamnya konsep-konsep, isu- isu, serta 

permasalahan-permasalahan terkait multikultural yang didekati dengan 

pendekatan muqaran (perbandingan) untuk memperbaharui pemahaman dan 

berbagai perspektif serta sudut pandang. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah 

untuk membuka perspektif kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya 

(outsider) untuk memberi komentar dan penjelasan terhadap materi yang dibahas. 

Keempat, pendekatan aksi sosial.Pendekatan aksi sosial ini merupakan 

gabungan dari pendekatan trasformatif dengan berbagai aktivitas yang 

berorientasi pada perubahan sosial. Pendekatan ini bertujuan memperkaya 

keterampilan peserta didik dalam melakukan aksi sosial seperti resolusi konflik, 

rekonsiliasi keberagaman, dan perbedaan budaya. Penerapan pendekatan ini tidak 

hanya mengikutsertakan peserta didik untuk memahami dan mempertanyakan isu-

isu sosial, melainkan sekaligus juga dilibatkan  dalam melakukan sesuatu yang 

penting berkenaan dengan isu tersebut. 

Seperti yang telah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa UMGO dalam 

upayanya menumbuhkan kesadaran multikultural dalam diri mahasiswanya belum 

memiliki kurikulum khusus yang didesain berdasarkan nilai-nilai pendidikan 

multikultural. Artinya, jika kemudian temuan tersebut dihubungkan dengan 

pendekatan pendidikan multikultural James A. Bank, maka UMGO masih pada 

taraf pendekatan aditif. Yaitu dengan penambahan muatan-muatan, tema-tema, 

dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. 

Dari paparan hasil penelitian nampak bahwa UMGO memiliki beberapa 

kegiatan yang sarat akan nilai-nilai pendidikan multikultural. Dimana kegiatan 

tersebut terpolakan menjadi, yaitu multicultural knowing  kegiatan tersebut 

mahasiswa terarahkan untuk sampai pada kondisi multicultural action. Sehingga 

kehidupan akan lebih terarah pada kedamaian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisis tentang penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo), diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Universitas Muhammadiyah Gorontalo (selanjutnya disebut UMGO) 

dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural didasarkan pada 

beberapa prinsip. Pertama, prinsip keterbukaan (openness). Keterbukaan 

ini nampak dari segi penerimaan mahasiswanya yang dari  berbagai 

macam latar belakang, di samping juga terbuka dalam menjalin hubungan 

kerjasama dalam bidang keilmuan dengan berbagai pihak tanpa harus 

membatasi diri hanya pada pihak yang beridentitaskan Islam saja. Kedua, 

prinsip toleransi (tolerance), yaitu sikap saling menghargai, saling 

menghormati berbagai bentuk perbedaan, di damping juga tidak semen- 

mena terhadap pihak yang tidak dominan. Ketiga, bersatu dalam 

perbedaan (unity in diversity), dimana prinsip unity in diversity 

dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai dalam 

pernedaan, dengan tetap mengapresi segala macam bentuk perbedaan yang 

dibawa oleh para mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dan 

berbagai latar belakang yang ada. Bukan dengan menyeragamkan 

perbedaan-perbedaan yang ada itu.  

2. Implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dilaksanakan 

menggunakan kegiatan-kegiatan yang meliputi multicultural knowing. 

Multicultural knowing adalah  kegiatan-kegiatan yang di dalamnya 

memuat pengetahun-pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan 

multikultural. Penanaman ini diberikan kepada mahasiswa UMGO melalui 

beberapa kegiatan, yaitu pada kegiatan Program Pengenalan Kampus 

(PPKK), Jum`at for AIK (JUFAIKA) dan mata Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan I sampai dengan IV. Sehingga, mereka tidak hanya 

tahu tentang multikultural, melainkan juga meyakini dengan sepenuhnya 
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bahwa multikultural adalah realita yang ada di sekitar mereka yang harus 

mereka terima dengan sikap yang positif. Dari penamanam multicultural 

knowing inilah mahasiswa UMGO diharapkan bisa hidup bersama secara 

harmonis dalam perbedaan (living in harmony). Dapat hidup bersama 

dalam suasana damai dan rukun dengan tetap saling menghormati dan 

menghargai segala bentuk perbedaan. Adapun nilai-nilai pendidikan 

multikultural yang ditanamkan di UMGO diantaranya: toleransi, 

demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. 

Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural memberikan dampak 

positif terhadap sikap toleransi mahasiswa UMGO. sikap positif ini berupa 

ketidakengganan mahasiswa untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan 

siapa saja dengan nyaman tanpa ada dikap saling curiga. Sikap toleransi  

ini juga termasuk salah satu bagian dalam multicultural action, dimana 

hidup bersama dalam suasana yang harmonis hanya bisa dicapai jika setiap 

mahasiswa memiliki sikap toleransi. 

B. SARAN 

Dari paparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

menyampaikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

Untuk Universitas Muhammadiyah Gorontalo agar tidak hanya 

menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, namun bisa mengembangkan 

pendidikan Islam yang berbasis multikultural hingga dapat mengembangkannya 

menggunakana pendekatan pendekatan transformatif hingga pada aksi sosial. 

Dengan harapan ketika sudah menggunakan pendekatan aksi sosial, signifikansi 

dari pendidikan Islam berbasis multikultural ini akan bisa sangat dirasakan di 

dalam masyarakat yang multikultural. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terima kasih kami sampaikan kepada Dikti Litbang PP Muhammadiyah karena 

telah memberikan bantuan dana Hibah kepada kami melalui Hibah Abad kedua Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah sehingga terlaksananya riset ini. Penelitian ini akan di terbitkan di 

Journal Education Research and Development, Volume 2, Nomor 1, Februari 2018 
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Gambar Kegiatan JUFAIKA (Jum`at for AIK) untuk semua sivtas akademik Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo 
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Gambar: Jadwal Kegiatan Kultum dan Shalat Berjama`ah 
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Gambar Pelaksanaan Wawancara 
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Lampiran 2 

  
 
 
 
 
 
 

 

Alamat : Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Desa PentadioTimur , Kabupaten Gorontalo 
Website : lppm.ac.id, Email : lppm@umgo.ac.id. Telp (0435) 881135. Fax (0435)881136 
 
 

S U R A T  T U G A S P E N E L I T I A N  
NOMOR : 003A/LPPM.UMG/TGS/2017 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

 Nama : Dr. Yuszda K. Salimi, M.Si 

 NBM : 1150274 

 Jabatan 

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat 

Dengan ini memberikan tugas kepada: 

1. Nama : Sriwahyuningsih R. Saleh, SS. M.Pd.I 

 NIDN : 0914028902 

 Jabatan : Ketua Peneliti 

2. Nama : Chaterina Puteri Doni, S.Pd.I, M.Pd 

 NIDN : 0914108802 

 Jabatan : Anggota Peneliti 
 
 

Untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanaman dan Implementasi Nilai 

Pendidikan Multikultural (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Gorontalo)”  

selama 3 Bulan mulai tanggal 1 April – 30 Juni 2017. Setelah selesai tugas 

diharapkan memberikan laporan secara tertulis.  
Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan seperlunya.  

 

     Gorontalo, 06 Maret 2017 

                        Ketua 
 
 
 
 

Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si 

                                 NBM. 1150274 
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Lampiran 3 
 

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN 60% 
 
 

 Judul    : Penanaman dan Implementasi Nilai Pendidikan   

       Multikultural  (Studi Kasus : Universitas  

       Muhammadiyah Gorontalo)   

 Skema Hibah    : Hibah Dikti Muhammadiyah 2016   

 Peneliti/Pelaksana    :       

 Nama Ketua    : Sriwahyuningsih R Saleh, SS, M.Pd.I   

 Perguruan Tinggi    : Universitas Muhammadiyah Gorontalo  

 NIDN    : 0914028902    

 Nama Anggota    : Chaterina Puteri Doni, S.Pd.I, M.Pd   

 Tahun Pelaksanaan    : 2017     

 Dana Mulai diterima Tanggal : -      

 Rincian Penggunaan    : -       

             

 1. HONOR OUTPUT KEGIATAN      

  Item Honor  Volume   Satuan Honor/Jam (Rp) Total (Rp)  

 2. Honor Ketua  100   Jam 20.000 2.000.000  

 3. Honor Anggota  100   Jam 10.000 1.000.000  

           Sub Total (Rp) = 3.000.000  

          
 2. BELANJA BAHAN HABIS PAKAI    

  Item Honor    Volume   Satuan Harga/Item Total (Rp)  

1. Kertas A4    5   Rim 45.000 225.000  

2. Pengandaan Laporan    6   Jilid 50.000 300.000  

3. Tinta Printer Warna    2   Buah 65.000 130.000  

4. Tinta Printer Hitam    2   Buah 50.000 100.000  

5. Catridge Printer    2   Set 200.000 400.000  

6. Alat Tulis (Pulpen&    1   Set  56.000 56.000  

  Pencil)           

7. Flash Disk    1   Buah 75.000 75.000  

8. Materai 6000    8   Buah 8.000 64.000  

           Sub Total (Rp) = 1.350.000  

     

 3. BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA    

  Item Honor    Volume   Satuan Biaya Total (Rp)  

1. Transportasi Lokal    15   Kegiatan 20.000 300.000  

2. Sewa Kamera (DLSR)  10   Hari 50.000 500.000  

3. Konsumsi Ringan  6   Kegiatan 250.000 1.500.000  

4. Konsumsi Berat  6   Kegiatan 350.000 2.100.000  

4. Publikasi Ilmiah   1   Kegiatan 750.000 750.000  

5. Profreading  1   Kegiatan 250.000 250.000  

6. Translate Abstrak Jurnal  1   Kegiatan 250.000 250.000  

           Sub Total (Rp) = 5.650.000  

Total Biaya Penelitian Keseluruhan (100%) = 10.000.000  
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