
i

INTERAKSI SOSIAL ANTARA SISWA MUSLIM 

DENGAN SISWA NON MUSLIM 

DI SMA KATOLIK YOS SOEDARSO PATI

SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana 
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Oleh

Anggun Kusumawardhani

NIM 3401409024

JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013



ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang ujian 

skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Drs. Totok Rochana, MA          Asma Luthfi,S.Th.I, M.Hum
NIP. 195811281985031002         NIP. 197805272008122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi

Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001



iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Antari Ayuning Arsi, S.Sos, M.Si
NIP. 197206162001012001

Penguji I Penguji II

Drs. Totok Rochana, MA                              Asma Luthfi,S.Th.I, M.Hum
NIP.195811281985031002                                NIP. 197805272008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Subagyo, M.Pd.
    NIP. 195108081980031003



iv

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,         2013

Anggun Kusumawardhani
NIM. 3401409024



v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

 Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang 

menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi (Jawaharlal 

Nehru).

 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa 

dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah (Thomas Alfa 

Edison).

PERSEMBAHAN

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini 

saya persembahkan teruntuk:

1. Ibu, Bapak serta Kakak yang selalu memanjatkan doa

selalu untuk saya.

2. Sahabat-sahabat saya; Galih Lumaksono, Purwanti, Anis,

Rohim, April, Bowo, Sintia, Dina, Bertuz dan Gilang yang 

telah memberi semangat dan motivasi.

3. Almamater UNNES yang saya banggakan.



vi

PRAKATA

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul Interaksi 

Sosial antara Siswa Muslim dengan Siswa Non Muslim di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Prodi Sosiologi 

dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini, keberhasilan 

bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam 

penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 

memperoleh ilmu di Universitas Negeri Semarang.

2. Dr. Subagyo, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ijin mengadakan penelitian untuk 

menyusun skripsi ini.

3. Drs. M.S. Mustofa, M.A, Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk bisa 

menimba ilmu di Jurusan Sosiologi dan Antropologi.



vii

4. Drs. Totok Rochana, MA,  selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh 

kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memotivasi 

dalam penulisan skripsi ini sampai akhir.

5. Asma Luthfi,S.Th.I, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang penuh kasih 

sayang dan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Guru dan siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati yang telah meluangkan 

waktunya dan semaksimal mungkin membantu dalam proses penelitian.

7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi catatan amalan 

baik serta mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

  Semarang,            2013

       Penulis



viii

SARI
Kusumawardhani, Anggun. 2013. Interaksi Sosial antara Siswa Muslim dengan 
Siswa Non Muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Skripsi, Jurusan Sosiologi 
dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing: Drs. Totok Rochana,MA dan Asma Luthfi,S.Th.I, M.Hum. 102 
halaman.

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Siswa, Muslim, Non Muslim, SMA Katolik Yos 
Soedarso Pati

SMA Katolik Yos Soedarso Pati merupakan sekolah yang berada di bawah 
naungan Yayasan Kanisius Semarang. Siswa di sekolah tersebut terdiri dari siswa 
yang beragama Katolik, Kristen, Budha dan Islam. Jumlah siswa non muslim 
(Kristen, Katolik dan Budha) lebih banyak daripada siswa muslim. Siswa muslim 
dan siswa non muslim saling berinteraksi di lingkungan sekolah. Tujuan 
penelitian ini untuk menjawab permasalahan yaitu (1) bagaimana bentuk interaksi 
siswa muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos 
Soedarso Pati, (2) apa faktor yang memengaruhi interaksi siswa muslim dengan 
siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati dan (3) apa
hambatan interaksi siswa muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA 
Katolik Yos Soedarso Pati dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu 
SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Subjek penelitian yaitu siswa muslim dan siswa 
non muslim sedangkan informan penelitian terdiri dua guru mata pelajaran dan 
satu staf TU (tata usaha) SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data 
yang digunakan yaitu teknik triangulasi data. Analisis data mencakup 3 hal yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk interaksi yang terjalin 
antara siswa muslim dengan siswa non muslim yaitu diskusi, rapat rutin dalam 
organisasi, persaingan dalam hal akademik dan pertikaian antar siswa baik dalam 
hal mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran, (2) faktor-faktor yang 
mempengaruhi interaksi siswa muslim dan siswa non muslim yaitu adanya 
pemberian mata pelajaran religiositas, adanya aturan sekolah yang mewajibkan 
siswa mengikuti kegiatan halal bi halal, serta adanya tujuan pribadi dari masing-
masing siswa, (3) hambatan dalam interaksi antara siswa muslim dan siswa non 
muslim yaitu adanya perbedaan sikap siswa seperti perbedaan sikap siswa muslim 
dan siswa non muslim dalam kegiatan kerja kelompok, sifat pemalu atau sulit 
bergaul dan adanya konflik antar siswa. Upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut yaitu dengan membuat peraturan dan sanksi bagi siswa yang 
terlibat dalam kegiatan kerja kelompok, mengajak siswa yang sulit bergaul untuk 
melakukan kegiatan bersama, dan melibatkan peran guru sebagai penengah 
konflik. Hasil temuan di lapangan yang telah dipaparkan menunjukkan kesesuain 
dengan asumsi teori aksi dari Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa dalam 
bertindak, manusia juga menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta 
perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk 
menyelesaikan tugas kelompok, membahas masalah organisasi, menjatuhkan nilai 
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teman, memperkuat solidaritas di antara siswa serta untuk menyelesaikan konflik, 
siswa muslim dan siswa non muslim mempunyai cara-cara tertentu yang dianggap 
tepat. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: (1) bentuk interaksi 
antar siswa di sekolah terbagi menjadi bentuk asosiatif dan disasosiatif, (2) faktor 
yang mempengaruhi siswa muslim dan siswa non muslim berinteraksi berasal dari 
keinginan pribadi dan arahan dari guru, (3) hambatan siswa muslim dengan siswa 
non muslim dalam berinteraksi tidak disebabkan faktor perbedaan agama 
melainkan perbedaan sikap dan sifat individu. Upaya untuk mengatasi hambatan 
interaksi antara siswa muslim dan siswa non muslim dilakukan oleh siswa dan 
guru. Saran yang yang diajukan dalam penelitian ini yaitu (1) bagi pihak SMA 
Katolik Yos Soedarso Pati, hendaknya dapat melaksanakan kegiatan yang dapat 
menambah pengetahuan siswa tentang keberagaman seperti, mengadakan seminar 
yang bertemakan keberagaman di sekolah. Guru di sekolah tersebut hendaknya 
dapat  meningkatkan kerja sama antar siswa melalui model pembelajaran yang 
inovatif di dalam kelas. (2) bagi siswa agar menjalin kerja sama dalam berbagai 
kegiatan dengan siswa yang seagama maupun yang berbeda agama melalui 
kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh sekolah. Siswa juga sebaiknya tidak 
bersenda-gurau yang berlebihan dalam wujud perkataan yang dianggap kurang 
sopan, agar tidak menyinggung perasaan teman yang lain dan menimbulkan 
pertentangan atau konflik antar siswa.
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ABSTRACT

Kusumawardhani, Anggun. 2013. “Social Interaction between the Muslim Student 
And Non-Muslim Students at Yos Soedarso Pati Catholic High School”. Final 
Project. Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Science. 
UNNES. Advisor I: Drs. Totok Rochana,MA, II. Asthma Lutfi, S.Th.I, Hum. 102
pages.

Keywords: Social Interaction, Students, Muslims and Non-Muslim, Yos 
Soedarso Pati Catholic High School

Yos Soedarso Pati Catholic High School is a type of religious school under 
the auspices of the Foundation Kanisus Semarang. Students at the school consists 
of students who are Catholic, Christianity, Buddhism and Islam. Number of non-
muslim students (Christian, Catholic and Buddhist) more than the muslim 
students. Non-muslim students and muslim students interact with each other in the 
school environment. The purpose of this study to answer the problems are (1) how 
to shape muslim students 'interaction with non-muslim students at Yos Soedarso 
Pati Catholic High environment, (2)  what the factors that influence students' 
interaction with the muslim non-muslim students at Yos Soedarso Pati Catholic 
High environment and, ( 3) what barriers muslim student interaction with non-
muslim students at Yos Soedarso Pati Catholic High environment and how efforts 
to overcome these obstacles.

This study uses qualitative methods. Location of this study is the Yos
Soedarso Pati Catholic High. Research subjects are non-muslim students and 
muslim students study whereas informants comprises two subject teachers and the 
administration staff (clerical) Yos Soedarso Pati Catholic High. Data collection 
techniques used were observation, interview and documentation. The validity of 
the data used is the technique of data triangulation. Data analysis included three 
things: data reduction, data display and conclusion drawing or verification.

The results showed that (1) a form of interaction that exists between 
muslim students with non-muslim students are discussions, regular meetings of 
the organization, in terms of academic competition and strife among students both 
in terms of subjects and outside subjects, (2) the factors influencing student 
interaction muslim and non-muslim students, namely the provision of religiosity
subjects, the school regulation requiring students to follow the activities of the Eid 
gathering, as well as the personal goals of each student, (3) barriers to interaction 
between muslim students and students non-muslims are the different attitudes of 
students such as differences in attitudes muslim students and non-muslim students 
in group work activities, shyness, or difficult to get along and the conflict between 
students. Efforts to overcome these obstacles is to create rules and sanctions for 
students involved in group work activities, invite students to conduct difficult to 
get along with, and involving the teacher's role as a mediator of conflict. The 
findings in the field that have been presented indicate the assumption spesific 
action theory of Talcott Parsons who explains that in acting, humans also use 
methods, techniques, procedures, methods and devices are expected to work well 
to achieve certain goals. To complete the task group, discuss organizational 
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issues, dropping the value of friends, strengthen solidarity among the students as 
well as to resolve the conflict, students are muslim and non-muslim students have 
specific ways that are considered appropriate.

The conclusions that can be drawn from this study are: (1) the form of 
interaction between students are divided into 'associative and disassociative form,
(2) factors affecting student muslim and non-muslim students interact with comes 
from personal desire and direction of the teacher, (3) barriers to muslim students 
non-muslim students in interacting factors not due to religious differences but 
rather individual differences. Efforts to overcome the interaction between muslim 
students and non-muslim students by students and teachers. Suggestions were 
proposed in this study are (1) For the Yos Soedarso Pati Catholic High School 
should be able to carry out activities that can add to students' knowledge of 
diversity such as, holding seminars on the theme of diversity in the school. 
Teachers in these schools should be able to improve cooperation among students 
through innovative learning model in the classroom. (2) for students to collaborate 
with students in a variety of activities that different religionists and religion 
through activities that have been provided by the school. Students also should not 
be excessive bersenda joke in the form of words that is considered impolite, so as 
not to offend other friends and create conflict or conflicts between students.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang 

selama hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. Ketika individu hidup 

dengan individu lain, akan terjadi hubungan timbal balik atau yang disebut 

dengan interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu 

melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari individu lain. 

Interaksi sosial merupakan hubungan yang terstruktur dalam bentuk tindakan-

tindakan yang berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang individu pasti mengadakan 

hubungan atau interaksi dengan individu yang lain. Interaksi tersebut dapat 

berupa interaksi yang terjalin dalam bidang sosial, ekonomi, politik, 

pendidikan dan sebagainya. Interaksi, khususnya dalam bidang pendidikan 

melibatkan komponen-komponen dalam lembaga pendidikan seperti guru dan 

siswa. Surachmad (1997:7) menjelaskan interaksi edukatif yaitu interaksi 

yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Interaksi eduktatif dapat 

ditemui dalam lembaga pendidikan seperti sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat 

kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa. Di sekolah, siswa tidak 

hanya mendapat ilmu pengatahuan saja tetapi juga berlatih berinteraksi 
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dengan orang lain seperti dengan guru serta teman sebaya mereka sesama 

siswa. Dalam proses berinteraksi di lingkungan sekolah, siswa perlu 

memperhatikan norma-norma yang berlaku, sebab penggunaan norma akan 

mempengaruhi baik atau buruknya interaksi yang terjalin antara siswa dengan 

siswa maupun siswa dengan guru.

SMA Katolik Yos Soedarso Pati merupakan sekolah yang berada di 

bawah naungan Yayasan Kanisius Semarang. Karakteristik siswa di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati cukup beragam, baik dari segi lapisan ekonomi, 

agama, suku dan etnis. Dari segi ekonomi, terdapat siswa yang berasal dari 

lapisan ekonomi atas, menengah dan lapisan ekonomi bawah dengan latar 

belakang pekerjaan orang tua seperti guru, wiraswasta dan petani. Di lihat 

dari segi suku, siswa yang bersekolah di sana tidak hanya berasal dari suku

Jawa saja melainkan juga terdapat beberapa siswa keturunan suku Batak. Dari 

segi agama, mayoritas siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati beragama 

nasrani seperti Katolik dan Kristen meskipun ada juga siswa yang beragama

Islam dan sisanya beragama Budha. Jumlah siswa beragama Katolik di 

sekolah tersebut sebanyak 45 siswa, beragama Kristen sebanyak 102 siswa, 

beragama Islam 90 siswa dan beragama Budha sebanyak 2 siswa. Dari segi 

etnis, terdapat beberapa siswa yang merupakan keturunan dari etnis Cina. 

Keberadaan siswa yang memiliki agama atau keyakinan berbeda di 

sekolah berbasis agama identik dengan pendiskriminasian dalam pemberian 

mata pelajaran agama, dan kesenjangan sosial dengan siswa mayoritas. Hal 

tersebut seperti yang dialami oleh siswa muslim di beberapa sekolah Katolik 
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yang ada di kota Blitar. Dalam Koran Tempo Online (2013) menyebutkan ada 

6 sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Katolik Kota Blitar tidak 

menyediakan pelajaran agama lain kepada siswa muslim. Kebijakan tersebut 

dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas Katolik, Sekolah Menengah Atas 

Kejuruan Diponegoro, Sekolah Teknik Menengah Katolik, Sekolah 

Menengah Pertama Yos Sudarso, Sekolah Dasar Santa Maria, dan Taman 

Kanak-kanak Santa Maria. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Blitar 

kemudian mewajibkan 6 sekolah Katolik tersebut memberikan pelajaran 

agama non Katolik kepada siswanya. Instruksi ini dikeluarkan menyusul 

penolakan sekolah memberikan layanan pelajaran agama Islam bagi siswanya 

yang muslim dan dikeluarkannya SK Walikota Blitar No.8 Th 2012 yang 

mewajibkan sekolah Katolik untuk memberikan pelajaran agama Islam.

Kesenjangan sosial antara siswa minoritas di kalangan siswa 

mayoritas juga pernah terjadi di SMA 4 Medan. Penelitian Pramesti (2008) 

tentang interaksi sosial antara siswa dari suku Melayu yang beragama Islam 

dengan siswa dari suku Batak yang beragama Kristen di SMA 4 Medan, 

menunjukkan adanya pelabelan buruk di antara siswa dari kedua suku bangsa 

dan agama tersebut. Hal ini menjadikan hubungan antara siswa yang berbeda 

suku dan agama di SMA 4 Medan menjadi kurang akrab, karena adanya 

perbedaan ukuran-ukuran pergaulan antara keduanya.

Di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, peristiwa tersebut tidak dialami 

oleh siswa muslim yang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingan dengan 

siswa beragama nasrani. Hal ini disebabkan, dalam kegiatan belajar-mengajar 
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yang diselengggarakan oleh SMA Katolik di Yos Soedarso Pati mata 

pelajaran agama diganti dengan mata pelajaran religiositas. Mata pelajaran 

religiositas merupakan komunikasi antar iman, baik antar siswa yang 

seagama maupun siswa yang berbeda agama dan kepercayaan agar membantu 

siswa menjadi manusia yang religius, bermoral dan terbuka. Di SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati, pelajaran religiositas diberikan sekali dalam seminggu. 

Pada saat pelajaran berlangsung semua siswa, baik yang bergama Katolik, 

Kristen, Islam, dan Budha dikumpulkan dalam satu kelas yang sama. Melalui

pelajaran religiositas, semua siswa yang seagama maupun yang berbeda 

agama secara tidak langsung saling berinteraksi dan berkomunikasi. Siswa 

yang berbeda agama juga melakukan diskusi untuk membahas topik pelajaran 

yang telah ditentukan oleh guru. Tujuan dari adanya mata pelajaran 

religiositas yaitu untuk memupuk rasa toleransi, kerukunan serta kerja sama 

lintas agama di lingkungan sekolah. 

Interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati tidak hanya terjadi dalam kegiatan yang 

berlangsung kelas saja, melainkan juga di luar kelas dan organisasi. Dalam 

proses interaksi di sekolah, siswa muslim yang menjadi minoritas tidak 

melakukan pengelompokkan dengan sesama siswa muslim. Mereka berupaya 

membaur dengan siswa non muslim lainnya yang jumlahnya lebih banyak, 

dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Hal tersebut dilakukan agar 

keberadaan mereka dapat menyatu dengan siswa non muslim yang jumlahnya 

lebih banyak.
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Sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis agama Katolik 

dengan siswa muslim dan non muslim sebagai peserta didiknya, sangat 

menarik untuk diungkap bagaimana bentuk interaksi sosial siswa muslim 

dengan siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati, apa

faktor yang memengaruhi mereka dalam berinteraksi, dan apa hambatan-

hambatan yang ada dalam proses interaksi di lingkungan sekolah serta

bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Interaksi Sosial 

antara Siswa Muslim dengan Siswa Non Muslim di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk interaksi antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati?.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara siswa 

muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?.

3. Apa hambatan-hambatan dalam interaksi sosial siswa muslim dengan 

siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati dan 

bagaimana upaya mengatasinya?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam rangka penelitian ini, 

maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Mengetahui bentuk interaksi antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

2. Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi 

interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa non muslim di 

lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

3. Mengetahui dan menggambarkan hambatan-hambatan dalam interaksi 

sosial siswa muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai interaksi sosial antara siswa muslim dengan 

siswa non Muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati ini diharapkan 

dapat memberi manfaat yaitu :

1) Manfaat teoritis

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

kajian ilmiah khususnya dalam bidang Sosiologi Pendidikan.

b. Dapat dijadikan bahan referensi atau pedoman untuk penelitian 

lebih lanjut tentang interaksi sosial khususnya interaksi antara 

siswa muslim dengan siswa non muslim di sekolah berbasis 

agama.
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2) Manfaat praktis

a. Memberikan masukan bagi SMA Katolik Yos Soedarso Pati agar 

memperbanyak kegiatan yang dapat meningkatkan solidaritas 

antar siswa yang berbeda agama.

b. Memberi masukan kepada siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati, 

agar dapat meningkatkan kerja sama dan toleransi dengan siswa 

yang berbeda agama dan suku bangsa di sekolah.

c. Bagi masyarakat, agar dapat menciptakan hubungan yang 

harmonis antar pemeluk agama yang berbeda. 

E. Penegasan Istilah

Istilah yang perlu ditegaskan, untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda serta mewujudkan kesatuan pandangan dan pengertian yang 

berhubungan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Interaksi Sosial

Roucek dan Waren (dalam Abdulsyani, 2004:153) mengemukakan 

bahwa interaksi sosial adalah suatu proses timbal balik suatu kelompok yang 

dipengaruhi oleh tingkah laku reflektif dari pihak lain dan dengan berbuat 

demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain. Gilin dan Gilin (dalam 

Soekanto, 2006:62) mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara 

orang dengan perorangan, antara kelompok dengan kelompok manusia, 

maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial yang 
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dimaksud dalam penelitian ini yaitu hubungan antara siswa muslim dengan 

siswa non muslim dalam berbagai kegiatan yang ada di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati.

2. Siswa Muslim dan Non Muslim

Menurut UU No.20 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 4, siswa adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu siswa muslim dan 

siswa non muslim yang bersekolah di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Siswa 

muslim yaitu siswa yang beragama Islam, sedangkan siswa non muslim yaitu 

siswa yang beragama selain Islam seperti Katolik dan Kristen dan Budha.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Menurut Narwoko (2004:20), interaksi sosial merupakan proses di

mana antara individu-individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok 

dengan kelompok berhubungan satu dengan lainnya. Interaksi sosial 

merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada 

kehidupan bersama. Interaksi sosial dapat tetjadi apabila terjadi kontak sosial 

dan juga komunikasi di antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kontak sosial dan komunikasi 

dapat menghasilkan hubungan yang positif apabila terjadi hubungan di antara 

kedua belah pihak terdapat saling pengertian dan menguntungkan satu dengan 

yang lainnya. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi 

dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Terasingnya individu 

dengan individu serta kelompok lain disekitarnya dapat disebabkan karena 

pengaruh perbedaan, seperti perbedaan ras, agama dan kebudayaan. 

Gilin dan Gilin (dalam Soekanto, 2006:65) membagi bentuk interaksi 

sosial ke dalam bentuk asosiatif dan disasosiatif. Bentuk interaksi sosial yang 

assosiatif yaitu kerjasama dan akomodasi sedangkan bentuk interaksi 

disasosiatif yaitu persaingan (competition) dan konflik (conflict). Menurut 
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Cooley (dalam Soekanto,2006:68) kerjasama adalah usaha yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan 

bersama, misalnya kegiatan gotong-royong. Akomodasi merupakan usaha 

individu dalam meredakan suatu pertentangan atau usaha untuk mencapai 

keadaan yang seimbang atau kondusif, misalnya toleransi. Bentuk diasosiatif 

dari interaksi sosial yaitu persaingan (competition), dan konflik. Persaingan 

(competition) adalah proses sosial dimana individu atau kelompok sosial 

saling bersaing dalam mencari keuntungan pada bidang-bidang tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan sedangkan konflik adalah proses 

sosial dimana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan 

cara menentang pihak lain disertai dengan ancaman atau kekerasan.

2.  Faktor-faktor yang Memengaruhi Interaksi Sosial

Dalam interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang memengaruhi 

interaksi tersebut, yaitu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya 

interaksi tersebut. Santoso, (2004:12) menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi interaksi sosial sebagai berikut: 

a. Situasi sosial, tingkah laku individu harus dapat menyesuaikan diri 

terhadap situasi yang dihadapi.

b. Kekuasaan norma kelompok. Individu yang menaati norma-norma 

yang ada, dalam setiap berinteraksi individu tersebut tak akan 

pernah berbuat suatu kekacauan, berbeda dengan individu yang 

tidak menaati norma-norma yang berlaku, individu itu pasti akan 
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menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosialnya dan kekuasaan 

norma itu berlaku untuk semua individu dalam kehidupan sosialnya

c. Tujuan pribadi masing-masing individu, adanya tujuan pribadi yang 

dimiliki masing-masing individu akan berpengaruh terhadap 

perilakunya dalam melakukan interaksi.

d. Penafsiran situasi, setiap situasi mengandung arti bagi setiap 

individu sehingga memengaruhi individu untuk melihat dan 

menafsirkan situasi tersebut.

3.  Hambatan-hambatan dalam Interaksi Sosial

Dalam interaksi terdapat faktor yang membuat proses interaksi 

menjadi terhambat. Soekanto (2006:78-80) menjelaskan faktor yang 

menghambat proses interaksi seperti berikut:

a. Perasaan takut untuk berkomunikasi, adanya prasangka terhadap

individu atau kelompok individu tidak jarang menimbulkan rasa 

takut untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi merupakan salah 

satu faktor pendorong terjadinya integrasi.

b. Adanya pertentangan pribadi, adanya pertentangan antar individu 

akan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada pada golongan-

golongan tertentu.

B. Penelitian yang Relevan

Berbagai hasil penelitian mengenai interaksi antara umat beragama 

memang sudah banyak dilakukan, baik itu di lingkungan masyarakat luas 

maupun di lingkungan sekolah. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian 
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terdahulu yang membahas mengenai interaksi antar siswa di lingkungan 

sekolah:

Penelitian Anwar (2008) yang berjudul “Interaksi antar Siswa di SMA 

Corpatarin Utama Jakarta”, menggambarkan pola interaksi antar budaya di 

kalangan siswa dengan berbagai faktor penyebabnya. Siswa yang ada di

sekolah tersebut tidak semua beragama Kristen dan berasal dari suku  Batak,

karena terdapat pula siswa dari agama dan suku yang lain. Dalam interaksi 

sehari-hari antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa lainnya 

tidak terdapat perlakuan diskriminatif. Siswa tidak memperlihatkan 

perbedaan agama dan suku sebagai hambatan dalam melakukan interaksi di 

sekolah. Kenyataan ini diperoleh melalui pengamatan pada aktivitas siswa 

ketika mereka berada di kelas, di warung/kantin sekolah, di perpustakaan, dan 

di luar kelas. Umumnya siswa yang beragama Kristen dan berasal dari suku 

Batak dapat menerima kehadiran siswa dengan latar belakang agama dan 

suku yang berbeda dengan mereka.

Farida (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Interaksi antar 

Siswa Berbeda Agama di SMA Don Bosco Padang”, mengungkapkan bahwa 

mayoritas siswa di sekolah tersebut beragama Katolik (sekitar 60%) 

sedangkan siswa muslim hanya sekitar 27%. Meskipun siswa muslim 

minoritas, tetapi interaksi mereka dengan siswa Katolik terjalin dengan baik. 

Siswa muslim juga tidak mendapat perlakukan diskriminatif dari pihak 

sekolah. Di SMA Don Bosco, siswa muslim masih memperoleh fasilitas 

pelayanan bimbingan keagamaan yang cukup memadai, misalnya mereka 
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memperoleh bimbingan pendidikan Agama Islam melalui Pesantran Kilat 

pada bulan Ramadhan. Ini menandakan, meskipun SMA Don Bosco berciri 

khas Katolik tetapi masih memberikan pelayanan keagamaan kepada siswa 

dari pemeluk agama lainnya. Keadaan tersebut membuat interaksi antar siswa 

yang berbeda agama dapat berjalan dengan harmonis, demikian pula interaksi 

antara siswa muslim dengan guru di sekolah tersebut.

Penelitian Afif (2008) yang berjudul “Interaksi Sosial antar Umat 

Beragama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Negeri Bandar 

Lampung” menyatakan bahwa, lembaga pendidikan tersebut terdiri dari 

masyarakat yang beragam dari segi kesukuan dan agama. Dilihat dari segi 

suku, yang menjadi komunitas mayoritas yakni suku Jawa, baik pada 

komunitas guru, pegawai sekolah, siswa dan komite sekolah. Suku lain yang 

ada di sekolah tersebut, seperti suku Sunda, Minang, Melayu, dan Batak. Di 

lihat dari sisi agama, agama yang dianut yaitu Islam, Kristen, Budha dan 

Hindu. Interaksi antara guru yang memeluk Islam dan Kristen tidak 

menunjukkan adanya kecanggungan satu dengan yang lain. Para guru yang 

berbeda agama berusaha saling menghormati dalam pergaulan sebagai tenaga 

pendidikan, untuk dijadikan panutan yang baik bagi para siswa. Siswa yang 

terdiri dari suku bangsa dan agama yang berbeda juga saling berinteraksi di 

lingkungan sekolah. Apabila siswa tersebut berjumpa dengan sesama siswa 

yang seagama maupun yang berbeda agama, maka mereka selalu menyapa 

dengan teguran dan sapaan yang biasa digunakan oleh anak remaja lainnya. 

Interaksi antara siswa terjadi di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas, 
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perpustakaan, lapangan olahraga, halaman sekolah, bahkan di kantin. Dalam 

proses interaksi di dalam kelas, guru, dan siswa saling berkomunikasi secara 

formal.

Penelitian Erawaty (2013) di lingkungan asrama SMA Taruna Bumi 

Kathulistiwa Pontianak. Dari penelitiannya yang berjudul “ Interaksi Sosial 

Siswa Sesama Tingkat antar Golongan Etnik di Lingkungan Asrama SMA 

Taruna Bumi Khatuliswa”, Erawaty menjelaskan bahwa kontak sosial yang 

terjadi antara siswa di lingkungan asrama SMA Taruna Bumi Kathulistiwa 

Pontianak ada yang bersifat positif dan negatif.  Kontak sosial yang positif, 

mengarah pada kerja sama. Kerja sama tersebut dapat dilakukan, baik di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan asrama. Contohnya, seperti kerja 

sama membersihkan graha setiap minggu, belajar bersama dan membantu 

teman yang sakit. Kontak sosial yang bersifat negatif, mengarah pada suatu 

pertentangan maupun konflik. Contohnya, seperti bersenda gurau yang 

berlebihan dalam wujud perkataan yang dianggap kurang sopan untuk 

dilontarkan yang menyinggung perasaan seseorang akhirnya menimbulkan 

pertentangan dan konflik. Komunikasi sosial siswa yang terjadi di lingkungan 

asrama SMA Taruna Bumi Khatulistiwa terdiri atas 2 bagian yaitu 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal 

merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bahasa maupun kata-kata 

yang dapat dimengerti kedua belah pihak yang berinteraksi. Komunikasi non 

verbal dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan atau kode-kode tertentu. 
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Komunikasi ini biasanya terjadi tanpa disadari. Contohnya, gerak gerik badan 

seperti tersenyum dan menggelengkan kepala.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar 

(2008) di SMA Corpatarin Utama Jakarta. Hal tersebut disebabkan dalam 

penelitiannya, Anwar tidak membahas secara detail bagaimana bentuk-bentuk 

interaksi antara siswa non muslim dengan siswa muslim di SMA Corpatarin 

Utama Jakarta. Sementara itu, dalam penelitian ini segala bentuk interaksi 

antara siswa muslim dengan siswa muslim baik di dalam kelas, di luar kelas 

maupun dalam organisasi dijabarkan dengan jelas.

Penelitian tentang interaksi sosial siswa muslim dengan siswa non 

muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati ini, juga berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farida (2006) di SMA Don Bosco 

Padang (Sumbar) dan Afif (2008) di SMK 3 Negeri Bandar Lampung. Hal Ini  

karena dalam dua penelitian tersebut tidak memperlihatkan adanya hambatan 

dalam proses interaksi antara siswa yang berbeda suku bangsa dan agama,

sedangkan penelitian ini memperlihatkan adanya kendala yang dialami siswa 

muslim dan siswa non muslim dalam berinteraksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Erawaty (2013) di SMA Taruna Bumi 

Khatulistiwa juga berbeda dengan penelitian kali ini.  Dalam penelitiannya, 

Erawaty hanya menjelaskan tentang kontak sosial siswa sesama tingkat kelas 

antar golongan etnik di lingkungan asrama SMA Taruna Bumi Khatulistiwa, 

sementara dalam penelitian ini yang dibahas tidak hanya bentuk-bentuk 
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interaksi antara siswa yang berbeda agama saja melainkan juga faktor yang 

mempengaruhi mereka untuk saling berinteraksi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya, sebab dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bentuk-

bentuk interaksi sosial serta faktor yang mempengaruhi proses interaksi 

antara siswa muslim yang minoritas dan siswa non muslim yang mayoritas. 

Di samping itu penelitian ini juga mengungkap hambatan-hambatan yang 

dialami oleh siswa muslim yang minoritas dalam berinteraksi dengan siswa 

non muslim mayoritas di sekolah berbasis agama tertentu serta upaya 

mengatasinya.

C. Landasan Teori

Penelitian ini bermaksud mengungkapkan, mendeskripsikan, dan 

menganalisis tentang interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Teori yang digunakan untuk 

menganalisis fenomena dalam penelitian ini yaitu pendekatan teori aksi dari 

Talcott Parsons.

Menurut Parsons, tindakan sosial merupakan proses di mana aktor 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang 

sarana atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Talcott Parsons menjelaskan bahwa tindakan sosial mempunyai komponen 

seperti aktor, sarana atau alat dan tujuan (dalam Ritzer, 2003:46). Dalam 

mengahadapi situasi yang bersifat sebagai faktor pengambat tujuannya, aktor 
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mempunyai sesuatu dalam dirinya yaitu kemauan untuk bebas. Tindakan 

individu merupakan tindakan sosial yang rasional. Hal tersebut disebabkan 

karena setiap tindakan yang dilakukan oleh individu merupakan upaya untuk 

mencapai tujuan atas sasaran yang diinginkan melalui sarana-sarana yang 

dirasa tepat. 

Proses interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak diikuti oleh 

tindakan atau aksi yang ditunjukkan oleh individu. Dalam teori aksi yang 

dicetuskan oleh Parsons, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan 

pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran atas stimulus atau situasi 

tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh individu juga dipengaruhi oleh sistem 

sosial, budaya serta kepribadian dari masing-masing individu (dalam Ritzer, 

2003:48). Beberapa asumsi fundamental dari teori Aksi yang merujuk pada 

karya Parsons adalah sebagai berikut:

1) Sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Jadi setiap tindakan manusia bukan tanpa 

tujuan.

2) Dalam bertindak, manusia juga menggunakan cara, teknik, prosedur, 

metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai 

tujuan tertentu (dalam Ritzer, 2003:46).

Parsons juga menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan 

karakteristik sebagai berikut:

1) Adanya individu selaku aktor.

2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
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3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik unik mencapai  

tujuannya.

4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat 

membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan (dalam Ritzer, 

2003:48).

Terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan teori tersebut 

nantinya dapat menganalis dan mengungkapkan bagaimana interaksi sosial 

antara siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso 

Pati. Dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati, para siswa muslim tentu akan berinteraksi dengan siswa non 

muslim. Ketika proses interaksi tersebut berlangsung, siswa muslim dan 

siswa non muslim berperan sebagai aktor. Interaksi yang dilakukan oleh 

siswa muslim dengan siswa non muslim maupun sebaliknya dalam setiap 

kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari adanya tujuan-tujuan tertentu 

yang ingin mereka capai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa muslim 

maupun siswa non muslim mempunyai cara-cara tersendiri, salah satunya 

dengan melakukan interaksi. 
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D. Kerangka Berfikir

Bagan No. 1

Kerangka Befikir Interaksi Sosial antara Siswa Muslim dengan Siswa Non 
Muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

SMA Katolik Yos Soedarso Pati

Siswa MuslimSiswa non 
Muslim

Interaksi 
Sosial Teori Aksi

Talcott Parson

Bentuk 
Interaksi

-  Faktor-faktor  yang 
Mempengaruhi Interaksi 
Sosial Meliputi; 

1.Situasi Sosial,

2.Kekuasaan Norma 

3.Tujuan Pribadi

- Hambatan dalam

Interaksi Sosial yang

Meliputi; Rasa Takut          
Berkomunikasi dan 
Konflik.

- Upaya Mengatasi    

Konflik Meliputi Upaya 

dari Siswa dan Guru
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SMA Katolik Yos Soedarso Pati merupakan sekolah menengah atas  

yang berada di bawah naungan Yayasan Kanisius Semarang. Karakteristik 

siswa di sekolah tersebut tidak hanya beragam dari segi ekonomi dan suku 

bangsa saja, melainkan juga agama. Dari segi agama, siswa di SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati terdiri dari siswa yang beragama nasrani seperti Katolik 

dan Kristen serta siswa beragama Islam dan Budha. Dalam menjalankan 

kegiatan yang ada di sekolah, siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati yang 

terdiri dari siswa muslim dan siswa non muslim saling berinteraksi satu 

dengan yang lain.

Bentuk interaksi yang terjalin antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati dapat terlihat melalui berbagai 

kegiatan yang mereka lakukan bersama di sekolah. Untuk menganalisis 

interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati digunakan teori aksi dari Talcott Parsons. Teori ini diharapkan 

dapat mengungkap bagaimana bentuk interaksi antara siswa muslim dengan 

siswa non muslim, bagaimana faktor yang memengaruhi siswa muslim  

berinteraksi dengan siswa non muslim, serta bagaimana hambatan siswa 

muslim dengan siswa non muslim dalam berinteraksi dan upaya 

mengatasinya. Faktor yang mempengaruhi interaksi merupakan faktor yang 

menentukan berhasil atau tidaknya interaksi antara siswa muslim dan siswa 

non muslim dalam berinteraksi sedangkan hambatan dalam interaksi 

merupakan kendala yang dialami oleh siswa muslim dan siswa non muslim 

dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
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untuk mengatasi hambatan tersebut agar proses interaksi antara siswa muslim 

dengan muslim dapat menjadi lancar.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

kualitatif, sebab hasil penelitian ini berupa data deskriptif tidak angka-

angka atau statistik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Strauss & Corbin 

(2007:4) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya. Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan 

dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi sosial antara siswa muslim 

dengan siswa non muslim, faktor yang memengaruhi interaksi dan 

hambatan interaksi siswa muslim dan siswa non muslim di SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati beserta upaya mengatasinya. Selain itu, alasan penulis

menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu karena dalam mengolah 

data dilakukan dalam bentuk kata-kata dan tidak berbentuk angka

sehingga hasil dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di SMA Katolik Yos Soedarso yang 

beralamat di Jl. Raya Tayu Pati Km 2, Kutoharjo Pati. Alasan dipilihnya 

lokasi penelitian di SMA Katolik Yos Soedarso Pati didasarkan oleh beberapa 

pertimbangan seperti berikut:
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1. SMA Katolik Yos Soedarso Pati merupakan sekolah yang 

bernaung di bawah Yayasan Kanisius, tetapi siswanya tidak hanya 

beragama Katolik dan Kristen saja melainkan juga Islam.

2. SMA Katolik Yos Soedarso Pati merupakan satu-satunya sekolah 

Katolik di Pati yang meniadakan mata pelajaran agama Katolik 

maupuan agama tertentu. Mata pelajaran agama diganti dengan 

mata pelajaran religiositas yaitu mata pelajaran yang di dalamnya 

terdapat komunikasi antar iman, baik yang seagama maupun yang 

berbeda agama.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2008:285-286). 

Moleong (2010: 97) menuturkan bahwa fokus penelitian pada dasarnya 

merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman atau

pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan 

lainnya. Penelitian ini difokuskan pada siswa muslim dan siswa non muslim 

di SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

Berdasarkan konsep tersebut, maka fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:

a. Bentuk-bentuk interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati.
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b. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial antara siswa 

muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos

Soedarso Pati.

c. Hambatan-hambatan dalam interaksi sosial siswa muslim dengan 

siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati  

dan upaya mengatasinya.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2008:193) sumber primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari subyek penelitian dan informan. Sumber data dalam 

penelitian ini sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi terkait fokus 

permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung melalui 

proses wawancara, pengamatan dan tindakan yang dilakukan oleh subjek 

penelitian ataupun informan. 

a. Subjek Penelitian 

  Menurut Arikunto (2002:122), subyek penelitian adalah orang yang 

diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, di mana 

keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu ketika 

mengisi angket atau lisan ketika menjawab pertanyaan. Adapun subjek 

penelitian ini yaitu siswa muslim dan siswa non muslim yang ada di SMA 
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Katolik Yos Soedarso Pati. Dalam penelitian ini, subjek penelitian berjumlah 

12 siswa. Subyek penelitian terdiri dari 5 siswa beragama Islam, 3 siswa

beragama Kristen, 3 siswa beragama Katolik dan 1 siswa beragama Budha.

Penulis memperoleh 12 subyek tersebut melalui rekomendasi dari wakil 

Humas SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

Melalui 12 subyek penelitian tersebut, data yang diperoleh penulis

terkait bagaimana interaksi siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati menjadi lebih beragam. Hal ini disebabkan,

beberapa dari siswa tersebut berasal dari kelas yang berbeda. Subjek 

penelitian yang berjumlah 12 siswa, juga dianggap mampu membantu penulis 

dalam melakukan crosscheck terhadap data yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung. Berikut daftar subjek dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Subyek Penelitian

No Nama Agama Usia
(tahun)

Kelas

1.    
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Devi Rahmawati Soeli
Augustina Melani S.P
Chindria Theresia H
Sri Pujawati
Imelda Chriszawariz H
Anastasia Legsiani
Matheas Prabha Da Lastta
Lie Elvina
Novi Maria Winarsih
Natalia Desi Randika
Agus Prasetya M
Yolla Enendia Efendi P

Islam
Katolik
Kristen
Islam

Katolik
Islam

Katolik
Budha
Kristen
Kristen
Islam
Islam

16
16
17
15
15
17
16
16
16
16
16
15

X-2
XI IPS 1
XI IPS 1

X-3
X-2

XI IPA1
X-1

XI IPA 1
X-1
X-3
X-3

XI IPA 1

      Sumber : Pengolahan Data Primer, Mei 2013
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Subjek penelitian yang beragama Islam terdiri dari Devi Rahmawati 

Soeli, Sri Pujawati, Anastasia Legsiani, Agus Prasetya dan Yolla Enendia 

Efendi Putri. Pemilihan kelima subjek tersebut dengan petimbangan, mereka 

mampu mewakili siswa muslim dari kelas X dan XI di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati. Mereka juga terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti 

basket dan futsal serta organisasi kesiswaan seperti OSIS dan Pramuka. Oleh 

sebab itu, data yang mereka berikan tidak hanya data yang terkait interaksi 

antara siswa muslim dengan non muslim di kelas mereka masing-masing 

tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang mereka ikuti.

Subjek penelitian yang beragama Katolik dalam penelitian ini terdiri 

dari Augustina Melani S.P, Imelda Chirswaris H, dan Matheas Prabha Da 

Lastta. Pemilihan ketiga subjek tersebut dengan petimbangan mereka mampu 

mewakili siswa non muslim dari X dan XI di SMA Katolik Yos Soedarso 

Pati. Mereka juga terlibat dalam organisasi kesiswaan seperti OSIS dan 

Pramuka di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Berdasarkan hal tersebut, data 

yang mereka berikan tidak hanya mengenai interaksi siswa muslim dengan 

siswa non muslim di dalam kelas mereka saja melainkan juga dalam 

organisasi yang mereka ikuti.

Subjek penelitian yang beragama Kristen terdiri dari Chindria 

Theresia H, Novi Maria Winarsih dan Natalia Desi Randika. Pemilihan ketiga 

subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan, mereka mampu mewakili 

siswa non mulim dari kelas X dan XI di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. 

Mereka juga terlibat dalam kegiatan seperti ekstrakurikuler musik dan 
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organisasi kesiswaan seperti Pramuka. Oleh sebab itu, mereka tidak hanya 

mampu memberikan data mengenai interaksi antara siswa muslim dengan 

siswa non muslim di dalam kelas mereka masing masing, melainkan juga 

dalam kegiatan dan organisasi yang mereka ikuti. 

Lie Elvina merupakan satu-satunya perwakilan siswa beragama Budha 

yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Di pilihnya Lie Elvina 

sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan, dia merupakan 

siswa non muslim yang ada di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Di samping 

itu, dia juga aktif dalam organisasi OSIS sehingga dia tidak hanya mampu 

memberikan data mengenai interaksi siswa muslim dengan siswa non muslim 

yang ada di kelasnya tetapi juga dalam organisasi yang dia ikuti.

b. Informan

Informan dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan 

informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh penulis

(Koentjaraningrat, 2003:163). Informan dalam penelitian terdiri dari 2 orang 

yaitu: guru Penjas/pembina agama Katolik dan guru Pkn/wakil Humas SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. Dalam penelitian ini, penulis hanya melibatkan 2 

guru mata pelajaran karena mereka dianggap sudah mampu memberikan data 

atau informasi pendukung dan pelengkap terkait penelitian. Penulis

memperoleh informan penelitian secara mandiri, yakni dengan meminta 

kesediaan dari guru Penjas/pembina agama Katolik dan guru Pkn/wakil 

Humas di SMA Katolik Yos Soedarso Pati untuk menjadi informan dalam 

penelitian ini. Daftar informan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
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Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian

     Sumber : Pengolahan Data Primer, Maret 2013

Berdasarkan tabel di atas, informan pertama yaitu Adi Sani Respati, 

S.Pd yang merupakan guru Penjas sekaligus pembimbing agama Katolik di 

SMA Katolik Yos Soedarso pati. Dari informan yang pertama, penulis 

mendapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan di sekolah yang meliputi 

kegiatan ekstrakurikuler, sarana prasarana sekolah, kegiatan agama, dan 

bagaimana interaksi secara umum siswa muslim dan non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. Dari informan kedua, yaitu Dra. Prasetyati yang 

merupakan guru mata pelajaran Pkn sekaligus wakil Humas, penulis  

mendapatkan informasi mengenai sejarah berdirinya SMA dan interaksi 

secara umum tentang siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. 

2. Data Sekunder

Sugiyono (2008:193) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Dalam penelitian 

No Nama Agama Usia 
(tahun)

Keterangan

1.

2. 

Adi Sani Respati,S.Pd

Dra. Prasetyati

Katolik

Kristen

27

50

Guru Penjas dan 
Pembina agama Katolik
Guru Pkn dan Wakil 
Humas
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ini sumber data sekunder meliputi sumber pustaka dan dokumentasi serta 

foto. 

a. Sumber Pustaka Tertulis dan dokumentasi

Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, arsip atau 

dokumen. Sumber data tertulis yang di dapatkan penulis untuk data tambahan 

yaitu dokumen sejarah SMA Katolik Yos Soedarso Pati Tahun 1992, keadaan 

guru/pegawai/penjaga SMA Katolik Yos Soedarso Pati serta laporan Bulan 

Kanisus Tahun 2013. Penulis memperoleh data yang berasal dari dokumen 

sejarah SMA Katolik Yos Soedarso, keadaan guru/pegawai/penjaga SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati serta laporan Bulan Kanisus Tahun 2013,  melalui 

bantuan dari petugas TU, yaitu ibu Siti Fatimah (51 tahun).

b. Foto

Dokumen foto juga digunakan sebagai sumber data tambahan. 

Penggunaan foto sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui 

observasi atau pengamatan, wawancara dan sumber-sumber tertulis lainnya. 

Foto yang terkait dengan penelitian ini misalnya mulai dari tempat lokasi 

penelitian yaitu SMA Katolik Yos Soedarso Pati, foto siswa di lingkungan 

sekolah, dan foto interaksi siswa muslim dan siswa non muslim di lingkungan 

sekolah. Sumber foto dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi pribadi 

penulis dan dokumentasi sekolah.
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari 

subyek penelitian yang lebih mendalam (Sugiyono, 2008:194). Wawancara 

merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2006:186). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data dan keterangan lebih mendalam dari subyek dan informan 

penelitian.

Untuk memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diajukan, maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara, yaitu 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar menghindari jawaban yang meluas. Pertanyaan 

dibuat berdasarkan poin-poin permasalahan dalam penelitian sehingga 

wawancara dapat terlaksana dengan sistematis. Wawancara dalam penelitian 

dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara bebas. 

Wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh gambaran identitas dan 

latar belakang informan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, 

penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam (indepth 

interview).
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Wawancara dilakukan dengan Sri Pujawati, Devi Rahmawati Soeli, 

dan Agus Prasetya Metalinda yang merupakan perwakilan siswa bergama 

Islam dari kelas X serta Anastaisa Legsiani dan Yolla Enendia Efendi Putri 

yang merupakan perwakilan siswa beragama Islam dari kelas XI dilakukan 

pada tanggal 6 Mei sampai 7 Mei 1013. Wawancara dilakukan di sekolah 

pada jam pelajaran dengan izin dari Ibu Dra. Prasetyati selaku guru Pkn dan 

wakil Humas SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Wawancara dilaksanakan 

pada pukul 09.00 WIB sampai   11.00 WIB di ruang kelas siswa kelas XII 

yang sudah kosong. Durasi waktu wawancara yang dibatasi, membuat penulis 

memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari informasi yang detail dari para 

subyek penelitian.

Wawancara dengan Augustina Melani S.P, Matheas Prabha Da Lastta, 

dan Imelda Crhriszawaris H, yang merupakan perwakilan siswa beragama 

Katolik dilaksanakan pada tanggal 8 Mei sampai 9 Mei 2013. Wawancara 

juga dilaksanakan di sekolah pada jam pelajaran. Wawancara dilaksanakan 

pada pukul 09.00 WIB sampai jam 11.00 WIB di ruang siswa kelas XII yang 

kosong. Matheas Prabha Da Lastta dan Imelda Crhriszawaris merupakan 

perwakilan dari siswa kelas X sedangkan Augustina Melani S.P merupakan 

perwakilan siswa kelas XI.

Wawancara dengan Novi Maria Winarsih, Chindria Theresia H, 

Metalia Desi Randika serta Lie Elvina dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 

sampai 11 Mei 2013. Novi Maria Winarsih dan Metalia Desi Randika 

merupakan perwakilan siswa beragama Kristen dari kelas X, Chindria 
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Theresia H perwakilan siswa Kristen dari kelas XI sedangkan Lie Elvina 

merupakan perwakilan siswa beragama Budha dari kelas XI. Wawancara juga 

dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB sampai 10.00 WIB di ruang siswa kelas 

XII yang kosong.

Wawancara dengan informan pendukung seperti dengan bapak Adi 

Sani Respati (27 tahun) yang merupakan guru Penjas dan pembina agama 

Katolik dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2013. Wawancara 

dilaksanakan di ruang kepala sekolah karena pada saat itu kepala SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati sedang melaksanakan tugas di luar sekolah. 

Wawancara berlangsung jam 10.15 WIB sampai jam 11.00 WIB. Wawancara 

dilaksanakan setalah beliau selesai mengajar mata pelajaran Penjas pada jam 

terakhir. 

Wawancara dengan wakil Humas sekaligus guru Pkn di SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati yaitu Ibu Prasetyati (50 tahun) dilaksanakan pada tanggal 

13 Mei 2013 pada pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB di ruang kelas XII

yang pada saat itu tidak dipakai. Melalui wawancara dengan beliau, penulis 

dapat mengetahui sejarah berdirinya SMA Katolik Yos Soedarso Pati. 

Peralatan tertulis digunakan untuk membantu mencatat informasi dari subjek 

penelitian dan informan. Dalam memfokuskan perhatian saat pengumpulan 

data, digunakan pedoman wawancara dan blocknote. Alat recorder juga 

digunakan untuk merekam pembicaraan pada saat wawancara.
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2. Teknik Observasi

Teknik observasi memusatkan perhatian terhadap suatu obyek dengan

menggunakan seluruh alat indra. Obervasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah 

penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi lokasi 

penetian dan kegiatan dari subyek penelitian. Observasi ini  diharapkan dapat 

menghindari adanya informasi yang semu yang muncul dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap observasi, yaitu:

a. Observasi Tahap Awal

Tahap observasi awal merupakan tahap observasi yang dilakukan oleh 

penulis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang 

digunakan sebagai landasan observasi selanjutnya. Observasi dilakukan 

dengan cara mengamati berbagai hal yang menjadi fokus dalam penelitian.

Tahap observasi awal dimulai pada tanggal 24 April 2013 sampai 

dengan 26 April 2013. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini tidak 

lepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa: mengamati 

kondisi fisik SMA Katolik Yos Soedarso Pati, kegiatan siswa selama di 

lingkungan sekolah, serta situasi-situasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial antara siswa muslim dengan 

siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, faktor-faktor yang 

mempengaruhi interaksi serta hambatan-hambatan dalam berinteraksi antara

siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati

dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara 
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pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan 

mengandalkan pengamatan dan pendokumentasian. Untuk mempermudah 

proses obeservasi, penulis mempersiapkan alat-alat seperti, catatan-catatan, 

alat elektronik seperti kamera yang digunakan untuk mengambil foto yang 

diperlukan dan alat perekam.

b. Observasi Tahap Lanjut

Observasi tahap lanjut adalah observasi yang dilakukan untuk 

melengkapi atau menyempurnakan data atau informasi yang telah diperoleh 

pada observasi awal. Berbagai hal yang dilakukan selama proses observasi 

tahap lanjut juga sama dengan tahap observasi awal. Observasi tahap lanjut  

dimulai pada tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 dan 

pelaksanaan penelitian dilaksanakan tanggal 6 Mei sampai tanggal 13 Mei 

2013. Obervasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) melihat dan 

mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

adanya, dan (2) mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang dilihat. Setelah penulis 

mendapatkan data yang sesuai, penulis mulai melakukan penyusunan hasil 

pengamatan ke dalam bentuk skripsi secara bertahap.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:236), metode dokumentasi yaitu cara 

pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis, buku-buku, majalah, 

dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian yang berhubungan dengan 

masalah penilitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 
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mengenai interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika 

masih dilakukan observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian. 

Pengambilan dokumentasi dilakukan antara tanggal 24 April 2013 hingga 13

Mei 2013. Penulis melakukan metode dokumentasi sebagai pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumen 

yang digunakan penulis yaitu dokumen tentang jumlah siswa muslim dan 

siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati serta keadaan umum 

sekolah. Data tersebut dapat mendukung kelengkapan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Dokumen tersebut diperoleh melalui bantuan dari 

petugas TU, yaitu Ibu Siti Fatimah. 

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menguji objektivitas dan keabsahan

data pada penelitian ini yaitu teknik triangulasi data. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut (Moleong, 2010:330). Teknik triangulasi data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Validitas data 

dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara dengan siswa muslim dengan siswa non muslim. Wawancara 
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dengan Devi Rahmawati Soeli (16 tahun) perwakilan siswa muslim tentang 

bentuk interaksi yang terjadi antara siswa muslim dengan siswa non muslim 

di dalam kelas, dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 09.00 WIB. 

Melalui wawancara tersebut, diperoleh data bahwa bentuk interaksi siswa 

muslim dengan siswa non muslim di dalam kelas meliputi diskusi tentang hal 

di luar mata pelajaran, kerja kelompok, dan pertikaian. Data tersebut penulis 

bandingkan dengan hasil observasi pada tanggal 24 April 2013 pada pukul 

09.00 WIB sampai 10.00 WIB. Melalui observasi yang telah dilakukan, 

penulis mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas yakni 

diskusi kelompok setelah mendapat arahan dari guru mata pelajaran. Di 

samping itu, terdapat siswa yang terlibat pertikaian kata-kata ketika guru 

tidak berada di dalam kelas. Data yang diperoleh dari hasil observasi tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hasil wawancara.

Data dari hasil observasi dapat diketahui adanya bentuk interaksi yang 

positif dan negatif antara siswa di dalam kelas. Bentuk interaksi positif antara 

siswa di dalam kelas yakni kerja kelompok atau diskusi dalam membahas 

mata pelajaran karena guru mata pelajaran meminta mereka untuk melakukan 

kerja kelompok di dalam kelas sedangkan bentuk interaksi yang negatif 

antara siswa di dalam kelas yaitu pertikaian melalui kata-kata yang 

disebabkan adanya perilaku yang kurang menyenangkan seperti cemoohan 

dan candaan yang menyinggung perasaan.

Penulis menguji keabsahan data tersebut dengan mewawancarai

Chindria Theresia (17 tahun) yang merupakan perwakilan siswa beragama 
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Kristen pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 09.00 WIB. Data yang diperoleh yaitu 

bentuk konkrit dari interaksi yang terjadi antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim di dalam kelas, yang meliputi diskusi atau kerja kelompok ketika 

kegiatan belajar-mengajar sedang berlangsung, serta pertikaian antara siswa 

yang berbeda agama maupun yang seagama karena hal sepele dan tidak 

menyangkut perbedaan agama.

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh subjek penelitian di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Wawancara dengan 

Matheas Prabha Da Lastta (16 tahun) yang merupakan perwakilan siswa 

beragama Katolik, dilaksanakan tanggal 8 Mei 2013 pukul 19.30 WIB dan 

bertempat di sebuah warung makan. Wawancara yang dilaksanakan terkait 

dengan pergaulan antara siswa muslim dengan siwa non muslim di kelas 

maupun di luar kelas.

Matheas (16 tahun) menyatakan bahwa pergaulan antar siswa muslim 

dengan siswa non muslim di lingkungan sekolah terjalin dengan baik dan 

umumnya tidak mengelompok berdasarkan agamanya. Apabila ada siswa 

yang mengelompok, maka hal tersebut lebih dikarenakan faktor kenyamanan 

antar individu. Data tersebut sebelumnya pernah peneliti tanyakan kepada 

Matheas (16 tahun) pada hari yang sama yaitu 8 Mei 2013 pukul 09.00 WIB 

di sekolah, bersama dengan informan utama yang juga beragama Katolik. 

Hasil wawancara dengan subjek penelitian yang bertempat di sebuah warung 

makan, menunjukan kesesuaian dengan hasil wawancara yang sebelumnya 

telah dilaksanakan dengan subjek penelitian di sekolah. Wawancara yang 
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dilakukan di sebuah warung makan sifatnya pribadi, sehingga data yang 

diberikan oleh subjek penelitian tidak mendapat pengaruh dari orang lain.

3. Membandingkan data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan 

berbagai pendapat dan perspektif informan penelitian yang lain. Wawancara 

dengan Agus Prasetya Metalinda (16 tahun), perwakilan siswa muslim 

dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013, pukul 09.30 WIB bertempat di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. Wawancara yang dilaksanakan berkaitan dengan 

persaingan dan konflik yang terjadi antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa persaingan 

antara siswa muslim dengan siswa non muslim di dalam kelas, terkait dengan

hal akademik khususnya untuk mendapat nilai yang tertinggi. Persaingan lain 

yang terjadi yaitu persaingan untuk masuk ke dalam tim basket atau futsal 

sekolah. Persaingan dalam memperoleh nilai tertinggi pada umumnya 

dilakukan secara sehat, meskipun terkadang terdapat siswa yang berusaha 

menjatuhkan nilai dari temannya dengan cara yang curang yakni dengan 

menyalahkan jawaban benar dari siswa lain dalam ulangan harian. Persaingan 

tersebut tidak dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan agama di antara siswa. 

Persaingan yang tidak sehat tersebut memicu terjadinya masalah antar siswa, 

baik yang seagama atau yang berbeda agama, seperti sikap saling tidak suka 

maupun pertikaian melalui kata-kata.

Penulis membandingkan data tersebut dengan data yang diperoleh dari 

Imelda Chriszawaris H (16 tahun) perwakilan siswa Katolik pada tanggal 8 

Mei 2013, pukul 09.45 WIB dan Lie Elvina (16 tahun) perwakilan siswa 
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Budha pada tanggal 8 Mei 2013 pukul 10.45 WIB. Berdasarkan wawancara 

tersebut diperoleh data yang sesuai dengan pendapat dari subjek penelitian 

sebelumnya. Hal tersebut didukung data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan guru Penjas SMA Katolik Yos Soedarso Pati yaitu Bapak Adi Sani 

Respati, S.Pd (27 tahun) pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 10.15 WIB di 

kantor kepala SMA Katolik Yos Soedarso Pati. 

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adi Sani Respati, S.Pd 

berkaitan dengan persaingan dan permasalahan yang terjadi antar siswa di 

dalam kelas. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh data bahwa 

persaingan antar siswa meliputi persaingan yang bersifat akademik dan non 

akademik. Persaingan dalam bidang akademik biasanya terjadi untuk 

mendapatkan nilai paling tinggi di kelas sedangkan persaingan non akademik 

misalnya persaingan untuk masuk tim futsal atau tim basket sekolah. 

Permasalahan yang terjadi di antara siswa biasanya disebabkan oleh hal yang 

sepele. Contohnya, keributan yang dibuat oleh beberapa siswa sehingga 

menyebabkan siswa yang ingin menertibkan kelas terlibat percekcokan 

dengan siswa yang membuat keributan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2010:280) adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Data-data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan maupun wawancara dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan 
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untuk kemudian disimpulkan dan dianalisis agar mudah dipahami. Menurut 

Miles dan Huberman (1999:17) tahap analisis data yakni sebagai berikut:

           Bagan No. 2. Analisis Data Miles dan Huberman (1999:17)

a. Pengumpulan data. 

Langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi atau 

pengamatan dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data dimulai dari 

tanggal 24 April 2013 sampai dengan 13 Mei 2013. Berdasarkan hasil 

observasi, penulis memperoleh data mengenai kondisi fisik dari SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati, interaksi antara siswa dengan siswa, serta siswa dengan 

guru selama di dalam kelas, serta interaksi antar siswa dengan siswa di luar 

kelas. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan, 

peneliti memperoleh data mengenai latar belakang berdirinya SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati, gambaran umum SMA Katolik Yos Soedarso Pati, 

keadaan siswa dan guru di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, organisasi kesiswaan, pola 

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penyajian Data
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pembelajaran religiositas serta hubungan secara umum antara siswa muslim 

dengan siswa non muslim di lingkungan sekolah. Melalui wawancara dengan 

subjek penelitian, penulis memperoleh data mengenai bentuk interaksi antara 

siswa muslim dengan siswa non muslim, faktor yang memengaruhi terjadinya 

interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di lingkungan 

sekolah serta hambatan interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati dan upaya mengatasi 

hambatan tersebut.

b. Reduksi Data. 

Reduksi data merupakan merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi dilakukan setelah 

mendapatkan data hasil wawancara. Hasil wawancara dari subjek dan 

informan, dipilah-pilah, sekaligus dikelompokkan data-data lapangan yang 

penting dan dapat mendukung penelitian ini serta data yang kurang 

mendukung dibuang dengan tujuan agar tidak menggangu proses pembuatan 

laporan akhir penelitian. Data yang kurang penting atau mendukung 

penelitian ini misalnya data guru dan luas bangunan sekolah. Dalam 

penelitian ini langkah reduksi yang dilakukan yakni dengan cara 

menggolongkan dan membuat ringkasan ke dalam unit-unit kajian yang 

meliputi karaktereristik siswa muslim dan siswa non muslim di SMA Katolik 
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Yos Soedarso Pati serta bentuk interaksi antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian direduksi dan 

digolongkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut 

diantaranya; sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan siswa, 

kegiatan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana sekolah, jumlah siswa 

berdasarkan agama, bentuk interaksi siswa muslim dengan siswa non muslim 

di dalam kelas, di luar kelas, dan organisasi, faktor yang memengaruhi 

interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim, serta hambatan 

dalam interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim dan upaya 

mengatasi hambatan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar memberikan 

gambaran yang lebih mendalam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

penulis untuk mencari lagi data yang diperoleh jika diperlukan.

c. Penyajian Data. 

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan 

digunakan sebagai bahan laporan. Penyajian data dilaksanakan setelah 

reduksi selesai dilakukan. Hasil reduksi data, kemudian disajikan dan diolah 

serta dianalisis berdasarkan teori yang dipilih. Contoh data yang sudah 

direduksi dan dianlisis menggunakan teori misalnya, bentuk interaksi siswa 

muslim dengan siswa non muslim maupun sebaliknya, selama di sekolah 

meliputi diskusi bersama di dalam kelas dan rapat dalam organisasi. 
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Dilakukannya interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim tidak 

terlepas dari tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan kesesuain dengan teori aksi  

Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:28) yang memandang individu sebagai 

aktor yang memburu tujuan-tujuan tertentu. Adanya tujuan yang diinginkan 

oleh siswa, seperti untuk mempermudah pemahaman mereka terhadap tugas 

maupun mengakrabkan diri dengan siswa yang segama maupun yang berbeda 

agama, mendorong mereka untuk melakukan interaksi dengan siswa lainnya

di lingkungan sekolah.

d. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi. 

Pengambilan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian merupakan 

tahap akhir dari keseluruhan hasil penelitian dalam teknik analisis data.

Penulis melakukan pengambilan kesimpulan setelah penyajian data selesai. 

Pengambilan kesimpulan didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang 

telah dianalisis dengan teori. Dalam pengambilan kesimpulan, penulis juga 

meninjau ulang data-data yang dipaparkan sebelumnya dan berusaha 

mengungkapkan kebenaran data melalui teknik triangulasi data. Contoh 

kesimpulan pada data yang sudah melewati tahapan penyajian data yakni 

bentuk interaksi sosial yang terjalin antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati dapat dikelompokkan 

menjadi dua bentuk yaitu asosiatif dan disasosiatif. Adanya pemberian mata 

pelajaran religiositas, adanya aturan yang mengharuskan siswa mengikuti 

kegiatan halal bi halal, serta adanya tujuan pribadi dari masing-masing siswa 
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membuat siswa muslim dengan siswa non muslim saling berinteraksi satu 

dengan yang lain.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SMA Katolik Yos Soedarso Pati

1. Lokasi SMA Katolik Yos Soedarso Pati

SMA Katolik Yos Soedarso merupakan sekolah berbasis agama 

Katolik di kota Pati. Sekolah ini terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. SMA ini beralamat di Jl.Raya Pati-Tayu Km2 Pati. Jarak 

antara sekolah dengan kantor Kabupaten Pati ± 1,25 km. Lokasi SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses 

siswa untuk menuju sekolah. Transportasi umum seperti angkot juga 

melewati jalan utama menuju sekolah, sehingga tidak mempersulit akses 

siswa yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. 

              
Gambar 4.1 Gerbang Masuk SMA Katolik Yos Soedarso Pati

                 (Dok. Anggun, 6 Maret 2013)

Di sebelah kanan dan kiri bangunan sekolah, terdapat beberapa 

pemukiman warga, jasa penambalan ban, dan warung-warung kecil yang 
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menjual makanan serta buah-buahan. SMA Katolik Yos Soedarso Pati tidak 

berada di pusat kota, sehingga keberadaan fasilitas umum yang dapat 

menunjang kebutuhan siswa sebagai pelajar seperti jasa fotocopy, dan jasa 

printing pun terbatas. Siswa harus menempuh jarak ± 1 km untuk sampai ke 

jasa fotocopy dan jarak ± 1,5 km untuk sampai ke jasa printing yang terdekat 

dari sekolah.

Lokasi sekolah yang relatif jauh dari berada pusat perkotaan tidak 

lantas membuat sekolah ini tertinggal dari kemajuan teknologi. Hal tersebut 

dikarenakan SMA Katolik Yos Soedarso Pati juga menyediakan fasilitas 

hotspot atau internet yang dapat diakses oleh semua warga sekolah termasuk 

siswa. Fasilitas ini dapat dinikmati secara gratis oleh siswa. Melalui fasilitas 

ini, siswa dapat dengan mudah mengakses informasi yang sedang 

berkembang, sehingga pengetahuan mereka pun bertambah dan tidak kalah 

dengan siswa dari sekolah umum lainnya.

2. Sejarah Berdirinya SMA Katolik Yos Soedarso Pati

Gagasan untuk mendirikan SMA Katolik Yos Soedarso di Pati 

sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 1979. Ide awal untuk mendirikan 

sekolah berasal dari tokoh awam dan tokoh masyarakat yang kemudian 

dibicarakan secara resmi dalam pertemuan resmi yang dipandu oleh Romo 

Kardinal Darmoyuwono, Pr. Dalam wilayah keparokian (tingkat kabupaten), 

SMA Katolik Yos Soedarso berada di paroki ST. Yosep Pati. Tokoh 

masyarakat yang merupakan pendiri SMA Katolik Yos Soedarso Pati yaitu, 
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Bp. Let. Kol FA. Koenadi, Bp. S. Soedjarwoso, Bp. M. Soegijono, Bp. VS. 

Hardjono dan Bp. F. Rohjani.

Dalam rangka mendirikan sekolah Katolik di Pati, diperlukan 

keikutsertaan dari tokoh religius. Tokoh religius tersebut umumnya 

merupakan tokoh dari agama Katolik. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya; 

Romo FX. Martowiryono Msf; Romo Chang Peng Ti, Sj; Romo F. 

Padmowidodo, Msf; Romo Kardinal Darmoyuwono, Pr; Romo J. Sunarka, Sj; 

Romo Biyakto, Msf dan Romo Windyowiryono, Pr. Setelah melalui 

perjuangan panjang dan diprakarsai oleh tokoh masyarakat yaitu tokoh 

kalangan Katolik dan masyarakat awam, akhirnya SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati diresmikan pada tanggal 4 Juni 1981 oleh Romo Kardinal 

Darmoyuwono, Pr.

Sebelum SMA Katolik Yos Soedarso Pati didirikan, telah berdiri 

sekolah Katolik lainnya yaitu SMA Nusantara. SMA Nusantara yang saat itu 

merupakan satu-satunya SMA Katolik hanya dapat mampu bertahan selama 

lima tahun saja, yakni dari tahun 1961 sampai 1966. Penyebab ditutupnya 

SMA Nusantara yaitu karena adanya peraturan pemerintah yang 

mengharuskan SMA minimal terdiri dari tiga jurusan yakni, jurusan sastra, 

ekonomi dan eksak (ilmu pasti) sedangkan SMA Nusantara pada saat itu 

hanya mempunyai satu jurusan yaitu jurusan ekonomi. SMA Nusantara juga 

dituntut untuk mempunyai gedung sendiri sedangkan dana untuk mendirikan 

gedung belum ada, sehingga akhirnya SMA Nusantara ditutup dan pada tahun 

1966 sudah tidak menenerima peserta didik lagi. 
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Pada awal didirikan, SMA Katolik Yos Soedarso Pati berada di bawah 

naungan Yayasan Sanjaya Pusat Semarang, akan tetapi karena mengalami 

masalah finansial maka pengelolannya diserahkan kepada Yayasan Kanisius 

Pusat. Pada saat diserahkan kepada Yayasan Kanisius, Yayasan Sanjaya 

dipimpin oleh Romo Sumaryo, Sj sedangkan Yayasan Kanisius dipimpin oleh 

Romo L. Smith, Sj. Kehadiran SMA Katolik Yos Soedarso di Pati 

memberikan warna tersendiri bagi masyarakat karena dengan hadirnya SMA 

Katolik masyarakat mulai dapat menilai sekolah yang bermutu atau tidak 

bermutu. Di samping itu, kehadiran sekolah Katolik menjadi pilihan kedua 

setelah sekolah negeri bagi masyarakat kristiani, bagi masyarakat keturunan 

maupun masyarakat yang beragama lain. Berdasarkan buku sejarah berdirinya 

sekolah diketahui, tanggapan positif masyarakat terhadap SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati terletak pada pelayanan sekolah terhadap para siswa. SMA 

Katolik mendapat penilaian sebagai sekolah yang menerapkan disiplin tinggi 

sehingga dapat mendidik anak-anak yang nakal menjadi anak-anak yang baik. 

Konsekuensinya yaitu banyak anak-anak nakal yang dimasukkan ke SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati dengan harapan akan menjadi anak yang baik.

Proses mengembangkan SMA Katolik Yos Soedarso Pati untuk 

menjadi sekolah swasta yang diminati oleh masyarakat mengalami banyak 

kendala. Pada tahun ajaran pertama (1982/1982) setelah diresmikan, sekolah 

ini masih harus menumpang di SD Keluarga II karena belum mempunyai 

gedung sekolah sendiri. Sarana dan prasarana yang masih buruk membuat 

penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran pertama 
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mengalami kegagalan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya siswa yang 

tidak lulus sehingga menurunkan animo masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Adanya pergantian kepala 

sekolah dan guru-guru yang berdedikasi membuat masyarakat kembali 

mempercayakan anak-anaknya untuk menimba ilmu di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati.

Sejak awal didirikan, hubungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati 

dengan instansi pemerintah khususnya dengan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan sangat baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari status sekolah. Jika 

dibandingkan dengan SMA swasta lain yang berdiri lebih awal, ternyata 

status SMA Katolik Yos Soedarso Pati masih lebih baik. SMA Nasional yang 

didirikan sejak tahun 1958 statusnya hingga tahun 1990-an masih Diakui 

meskipun sekarang statusnya sudah Disamakan. SMA Bopkri Pati yang 

merupakan sekolah Kristen Protestan dan didirikan sejak tahun 1961 juga 

hampir sama dengan SMA Nasional. Hingga tahun 1990-an status SMA 

Bopakri masih Diakui meskipun sekarang statusnya sudah Disamakan. SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati yang didirikan pada tahun 1984, 1 tahun 

berikutnya statusnya sudah Diakui dan selang beberapa tahun statusnya sudah 

Disamakan hingga sekarang.

3. Visi dan Misi SMA Katolik Yos Soedarso Pati

SMA Katolik Yos Soedarso Pati didirikan dengan tujuan untuk 

menciptakan lulusan yang berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dengan 

mengembangkan potensi atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tujuan 
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lain dari SMA Katolik Yos Soedarso Pati yaitu membentuk akhlak dan budi 

pekerti yang luhur setiap siswa agar mampu bergaul dengan baik di 

masyarakat yang umumnya majemuk dari segi suku, etnis, agama, dll. Hal ini 

tidak terlepas dari karakteristik siswa yang beragam di sekolah tersebut. 

Tujuan dari SMA Katolik Yos Soedarso Pati dapat terlihat dari papan visi dan 

misi, yang tidak hanya diletakkan di kantor guru saja tetapi juga di setiap 

ruang kelas. Berikut merupakan visi dan misi dari SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati:  

  
      Gambar 4.2 Visi dan Misi SMA Katolik Yos Soedarso Pati
                            (Dok.Anggun, 10 Mei 2013)

Membentuk hubungan sosial yang baik dengan semua anggota 

sekolah merupakan salah satu visi dan misi dari SMA Katolik Yos Soedarso 

Pati. Untuk merealisasikan visi dan misi sekolah, tidak hanya menjadi tugas 

dari guru saja melainkan juga siswa yang merupakan target utama dari visi 

dan misi tersebut. Pelaksanaan dari visi dan misi sekolah untuk membentuk 

hubungan sosial di kalangan siswa, salah satunya diwujudkan dengan 

pergaulan antara siswa muslim dengan siswa non muslim.
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4. Keadaan Siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati

SMA Katolik Yos Soedarso Pati merupakan sekolah yang dikelola 

oleh Yayasan Katolik. Kondisi tersebut tidak lantas membuat siswa di 

sekolah tersebut berasal dari agama Katolik dan Kristen saja, melainkan juga 

Islam dan Budha. Keberagaman siswa tidak hanya nampak dari segi agama 

saja, melainkan dari segi suku, etnis, dan sosial ekonomi. Di lihat dari segi 

suku, pada umumnya siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati berasal suku 

Jawa, meskipun terdapat pula siswa keturunan suku lain seperti Batak. Dari 

segi etnis, terdapat beberapa siswa yang merupakan keturunan etnis Cina. 

Mereka umumnya beragama Budha, Katolik dan Kristen. Dari segi ekonomi, 

siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati dapat dikatakan cukup beragam, 

karena masing-masing dari mereka ada yang berasal dari keluarga ekonomi 

atas, menengah dan bawah. Latar pekerjaan orang tua mereka juga beragam

seperti, guru, wiraswasta dan petani. 

Label sebagai sekolah Katolik dengan siswa non muslim yang lebih 

banyak, tidak lantas mengecilkan minat dari siswa muslim untuk bersekolah 

di SMA Katolik Yos Soedaro Pati. Siswa muslim justru menjadikan sekolah 

sebagai sarana untuk memupuk toleransi antar pemeluk agama yang berbeda, 

di samping sebagai sarana untuk memperoleh ilmu. Adanya keinginan untuk 

menghormati siswa yang berbeda agama, diwujudkan mereka dengan 

menjalin pergaulan dengan siswa non muslim di lingkungan sekolah.

Keberagaman siswa dari segi agama dapat dilihat dari data berikut:



52

Tabel 4.1
Jumlah Siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati Berdasarkan Agama

Tahun 2012/2013
No Kelas Jumlah 

Siswa
Agama

Katolik Kristen Islam Budha Hindu

1. X.1 28 6 10 12 - -
2. X.2 27 6 10 11 - -
3. X.3 27 4 10 12 - -
4. XI.IA 23 5 12 5 1 -
5. XI.IS.1 26 2 11 13 - -
6. XI.IS 2 26 12 11 3 - -
7. XII.IA 30 6 17 6 1 -
8. XII.IS 1 28 1 8 19 - -
9. XII. IS 2 24 3 13 9 - -
Jumlah 240 45 102 90 2 -

       Sumber: Data Keadaan Siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

beragama Katolik lebih kecil apabila dibandingkan dengan siswa yang 

beragama Kristen dan Islam. Hal tersebut dikarenakan, SMA Katolik Yos 

Soedarso merupakan sekolah yang berlatarbelakang agama Kristen-Katolik 

dan tidak menerapkan pelajaran agama tertentu bagi siswa. Dalam beberapa 

kelas, jumlah siswa muslim lebih sedikit daripada siswa non muslim 

meskipun di kelas XII.IPS 2 jumlah siswa muslim lebih banyak. 

Bercampurnya siswa muslim dengan siswa non muslim dalam satu kelas yang 

sama, secara tidak langsung mendorong mereka untuk melakukan interaksi 

satu dengan yang lain. Baik atau tidaknya proses interaksi yang terjadi antara 

siswa muslim dengan siswa non muslim di dalam kelas akan memengaruhi 

kenyamanan mereka selama kegiatan belajar dan mengajar. 

Beragamnya agama dari para siswa di SMA Katolik Yos Soedarso 

Pati, justru menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa siswa, baik dari siswa 
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muslim maupun siswa non muslim mengaku tertarik bersekolah di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati karena ingin belajar toleransi dengan siswa yang 

berbeda agama. Hal tersebut senada dengan penuturan siswa muslim kelas 

X-3, Agus Prasetya Metalinda (16 tahun) yang seperti berikut:

“Tujuan saya masuk di SMA Katolik Yos Soedarso ini yaitu untuk
menimba ilmu serta lebih banyak bersosialisasi dengan teman berbeda 
agama Mbak. Soalnya walaupun kita muslim tapi juga harus 
menghargai siswa yang non muslim…” (Agus Prasetya Metalinda, 16 
th, siswa muslim, 6 Mei 2013)

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan siswa muslim 

masuk ke SMA Katolik Yos Soedarso Pati di samping untuk menuntut ilmu, 

yakni untuk belajar bersosialisasi dengan siswa non muslim. SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati dijadikan sebagai wadah untuk membantu siswa belajar 

sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Berbagai kegiatan yang ada 

di sekolah dapat memupuk kerja sama di antara siswa yang seagama maupun 

yang berbeda agama.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Katolik Yos Soedarso Pati

Di SMA Katolik Yos Soedarso juga terdapat berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler. Berbagai jenis esktrakurikuler yang ada dan di SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati di antaranya; basket, futsal, voli, musik, Pramuka, Kir, 

english conversation, mading dan Tik. Ekstrakurikuler yang beragam tersebut 

juga manjadi salah satu alasan siswa tertarik untuk bersekolah di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. Berikut merupakan kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Katolik Yos Soedarso Pati.
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Tabel 4.2
Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Katolik Yos Soedarso Pati
No Nama Kegiatan Hari Waktu
1. Ekstrakurikuler TIK Senin 13.30 WIB
2. Ekstrakurikuler KIR Selasa 13.30 WIB
3. Ekstrakurikuler Musik Kamis 15.00 WIB
4. Ekstrakurikuler Voli Kamis 15.00 WIB
5. Ekstrakurikuler Futsal Rabu 15.00 WIB
6. Ekstrakurikuler Mading Kamis 13.30 WIB
7. Ekstrakurikuler English 

Conversation
Kamis 13.30 WIB

8. Ekstrakurikuler Basket Senin dan Kamis 15.00 WIB 
9. Ekstrakurikuler Pramuka Jum’at 13.00 WIB

         Sumber: Data Hasil Penelitian, 2013

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran 

selesai, membuat intensitas pertemuan antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim menjadi lebih banyak. Melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut, 

siswa muslim dan siswa non muslim dapat berinteraksi satu dengan yang lain. 

Kegiatan esktrakurikuler juga menjadi sarana bagi siswa muslim untuk 

membaur dengan siswa non muslim yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini 

penting untuk menghindari jarak dalam pergaulan antara siswa muslim 

dengan siswa non muslim.

Pergaulan antara siswa muslim dengan siswa non muslim di 

lingkungan sekolah secara umum tidak mengelompok berdasarkan agama, 

akan tetapi dalam kegiatan tertentu seperti kegiatan keagamaan mereka akan 

menjalin interaksi yang lebih intens dengan teman seagamanya. Misalnya, 

siswa non muslim akan mengelompok dengan siswa non muslim lainnya 

dalam kegiatan keagamaan “bina rohani”. Hal tersebut didukung dengan 
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penuturan dari Bapak Adi Sani Respati (27 tahun) guru Penjas sekaligus 

pembina keagamaan agama Katolik seperti berikut:

    “Di SMA Katolik Yos Soedarso ini kalau kegiatan keagamaannya itu 
misalnya “bina rohani”. Bina rohani itu sendiri merupakan kegiatan 
keagamaan yang wajib diikuti oleh siswa yang beragama Kristen dan 
Katolik. Itu biasanya dilaksanakan pas hari Jum’at setelah pulang 
sekolah. Jadi nanti siswa yang muslim tetap pulang ke rumah untuk 
sholat jum’at…” (Bapak Adi Sani Respati, 27 th, guru Penjas dan 
pembina agama Katolik, 10 Mei 2013)

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan “bina rohani’ 

merupakan kegiatan keagamaan bagi siswa yang beragama Katolik dan 

Kristen. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jum’at setelah jam sekolah 

selesai dan dipimpin oleh guru SMA Katolik Yos Soedarso yang merangkap 

sebagai pembina keagamaan. Dalam kegiatan tersebut, siswa yang beragama 

Katolik dan Kristen dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda, sementara itu 

siswa yang beragama muslim diperbolehkan pulang untuk menjalankan sholat 

Jum’at.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam “bina rohani” hampir sama dengan 

kegiatan keagamaan di gereja. Para siswa dibimbing oleh guru untuk 

bersama-sama berdoa dan melantunkan pujian. Kegiatan “bina rohani” di 

SMA Katolik Yos Soedarso merupakan kegiatan keagamaan yang wajib 

diikuti oleh siswa yang beragama Kristen dan Katolik. Pelaksanaan kegiatan 

“bina rohani” bagi siswa Kristen dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai 

dengan pukul 12.00 WIB sedangkan bagi siswa Katolik kegiatan tersebut 

dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Pelaksanaan “bina 

rohani” bagi siswa Kristen meliputi kegiatan paduan suara sebagai bentuk 
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pujian terhadap Tuhan, saling memberi salam kepada siswa yang hadir 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh guru 

pembina. Sementara itu, pelaksanaan “bina rohani” untuk siswa beragama 

Katolik meliputi kegiatan renungan, paduan suara, mendengarkan firman 

Tuhan yang dipimpin oleh guru pembina dan dilanjutkan dengan doa 

bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan “bina rohani” bagi siswa 

Katolik lebih lama dibandingkan dengan siswa Kristen.

6. Sarana dan Prasarana di SMA Katolik Yos Soedarso Pati

Fasilitas yang dimiliki oleh SMA Katolik Yos Soedarso Pati untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar masih sederhana. Setiap ruang kelas 

belum dilengkapi dengan alat multimedia seperti LCD, sehingga alat 

pembelajaran yang utama masih menggunakan papan tulis. Untuk membuat 

siswa merasa lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajar, di setiap kelas 

disediakan 1 buah kipas angin. Di setiap tembok ruang kelas juga terdapat

tulisan yang memuat tentang visi dan misi sekolah, sehingga siswa dapat 

selalu ingat bahwa mereka harus hidup saling mengasihi dan menghormati, 

baik dengan guru maupun siswa yang seagama maupun yang berbeda agama.

Sarana dan prasarana yang ada di SMA Katolik Yos Soedarso Pati 

tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Sarana dan 

prasarana yang ada digunakan untuk menunjang kegiatan oprasional  sekolah, 

termasuk kegiatan belajar mengajar. Berikut sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh SMA Katolik Yos Soedarso Pati:
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Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana di SMA Katolik Yos Soedarso Pati

No Uraian Jumlah
1. Kantor Sekolah 4
2. Ruang Kelas 12
3. Ruang Koperasi 1
4. Ruang Perpustakaan 1
5. Laboratorium 4
6. Lapangan Upacara 1
7. Lapangan Basket 1
8. Lapangan Voli 1
9. Lapangan Futsal 1

10. Ruang Serba Guna 1
          Sumber: Data Hasil Penelitian, 2013

Kantor sekolah yang ada di SMA Katolik Yos Soedarso Pati terdiri 

dari kantor kepala sekolah, kantor guru, kantor Bk (bimbingan konseling) dan 

kantor TU (tata usaha). Dalam kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah 

hanya menggunakan 9 dari 12 ruang kelas yang ada karena jumlah siswa 

yang tidak terlalu banyak. Koperasi yang disediakan oleh sekolah, menjual 

makanan ringan dan alat tulis bagi siswa. Laboratorium yang ada di sekolah 

meliputi laboratorium fisika, biologi, kimia, dan laboratorium komputer. 

Laboratorium fisika, biologi dan kimia digunakan untuk kegiatan praktikum 

siswa kelas X, XI dan XII IPA sedangkan laboratorium komputer digunakan 

untuk semua kelas dan jurusan pada mata pelajaran dan ekstrakurikuler TIK. 

Ruang serba guna merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati. Ruangan tersebut biasanya digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan tertentu, seperti untuk melaksanakan sholat bagi siswa 

muslim atau untuk kegiatan siswa non muslim. Hal tersebut dikarenakan, 

pihak sekolah tidak menyediakan ruangan khusus untuk beribadah bagi siswa, 

baik untuk siswa muslim maupun non muslim. Sarana dan prasarana yang 
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dimiliki SMA Katolik Yos Soedarso Pati dimanfaatkan untuk menunjang 

kegiatan operasional sekolah agar tujuan dari sekolah dapat tercapai.

B. Bentuk Interaksi Siswa Muslim dengan Siswa Non Muslim di 

Lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati

Siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati terdiri dari siswa yang 

beragama muslim dan non muslim. Sebagai minoritas, siswa muslim 

berupaya untuk tetap dapat berinteraksi dengan siswa non muslim yang 

merupkan mayoritas di sekolah tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh siswa 

muslim dengan siswa non muslim dapat dilihat dari beberapa aktivitas yang 

mereka kerjakan secara bersama di dalam kelas, di luar kelas dan dalam 

organisasi sekolah.

1. Bentuk Interaksi antara Siswa Muslim dengan Siswa Non Muslim di 

Ruang Kelas

a. Diskusi Kelompok

Interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di dalam 

kelas terjadi sebelum pelajaran dimulai, pelajaran sedang berlangsung dan 

pelajaran selesai. Sebelum pelajaran dimulai, interaksi yang terjalin antara 

siswa muslim dengan siswa siswa non muslim yaitu saling bertegur sapa satu 

dengan yang lain, melaksanakan piket kebersihan kelas bersama, serta diskusi  

seputar mata pelajaran atau hal di luar mata pelajaran.

Ketika pelajaran sedang berlangsung, interaksi antara siswa muslim 

dengan siswa non muslim dimulai pada saat guru  memberikan materi kepada 
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mereka. Siswa muslim dan siswa non muslim tidak hanya melakukan 

interaksi dengan sesama siswa melainkan juga dengan guru. Interaksi antara 

siswa dengan guru dimulai ketika guru memberikan materi berupa topik 

tertentu kepada siswa kemudian siswa merespon seperti bertanya atau 

menanggapi apa yang dikatakan oleh guru tersebut.

Hasil temuan di lapangan menunjukan bentuk lain dari interaksi yang 

yang dilakukan oleh siswa muslim dengan siswa non muslim ketika di dalam 

kelas yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok yang dilakukan oleh siswa 

muslim dengan siswa non muslim ketika di dalam kelas, disebabkan adanya 

kesadaran mereka sendiri dan perintah dari guru. Kerja kelompok yang 

didasari oleh kesadaran dari siswa muslim dengan siswa non muslim 

dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Apabila dalam proses kerja kelompok, 

siswa muslim mengalami kesulitan atau tidak paham mengenai tugas yang 

diberikan oleh guru, maka mereka tidak segan untuk bertanya kepada siswa 

non muslim yang lebih tahu. Demikian pula dengan siswa non muslim, 

apabila mereka mengalami kesulitan terkait tugas yang diberikan oleh guru 

mereka juga bertanya kepada siswa muslim. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh siswa muslim kelas XI IPA, Anastasia Legsiani (17 tahun) atau yang 

akrab dipanggil Anas seperti berikut:

“Biasanya kalau ada tugas, aku sama temen-temen satu kelas sering 
ngerjain bareng Mbak. Apalagi kalau tugasnya susah. Kalau aku 
kesulitan ngerjain tugasnya, ya aku tanya sama temen-temen sekelas 
yang mayoritas non muslim Mbak. Kalau mereka nggak bisa, dan aku 
bisa, ya mereka tanya sama aku. Saling bantu-membantu Mbak…” 
(Anastasia Legsiani, 17 th, siswa muslim, 7 Maret 2013)
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Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi dalam 

bentuk kerja kelompok yang dilakukan oleh siswa muslim dengan siswa non 

muslim didasari adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk 

mengatasi kesulitan dalam belajar dan saling membantu antar teman yang 

mengalami kesulitan belajar. Hasil temuan di lapangan tersebut menunjukkan 

keterkaitan dengan teori Aksi dari Parsons. Apabila mengacu pada teori aksi 

dari Parsons yang mengatakan bahwa tindakan sosial mempunyai komponen 

seperti aktor, sarana atau alat dan tujuan (dalam Ritzer, 2003:46), maka dalam 

hal ini siswa muslim dan siswa non muslim bertindak sebagai aktor yang 

menggunakan sarana kelompok belajar untuk mencapai tujuan mengatasi 

kesulitan belajar dan saling membantu teman lain yang mengalami kesulitan 

belajar.

     Gambar 4.3 Kegiatan Diskusi Siswa di Ruang Kelas
( Dok. Anggun, 7 Mei 2013)

Kerja kelompok yang dilakukan oleh siswa muslim dengan siswa non 

muslim tidak hanya semata-mata dilaksanakan karena kesadaran pribadi, 

melainkan juga karena adanya perintah dari guru. Hasil di lapangan 
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menunjukkan bahwa kerja kelompok antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim yang disebabkan karena perintah guru terjadi ketika pelajaran sedang 

berlangsung. Hal tersebut seperti penuturan dari guru Pkn, Ibu Prasetyati (50 

tahun) seperti berikut:

“Dalam kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas, saya juga beberapa 
kali menugaskan para siswa untuk mengerjakan soal atau tugas secara 
berkelompok. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat berlatih 
bekerja sama dengan teman yang lain. Apalagi di sini siswa-siswanya 
campur-campur agamanya, jadi itu bisa sebagai sarana agar mereka 
tambah akrab satu sama lain…” (Ibu Prasetyati, 50 tahun, guru Pkn 
dan wakil Humas, 13 Maret 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam interaksi 

yang dilakukan dalam bentuk kerja kelompok oleh siswa muslim dengan 

siswa non muslim maupun sebaliknya, tidak terlepas dari peran guru. Hasil 

temuan tersebut ternyata senada dengan hasil penelitian oleh Erawaty 

(2013:10). Erawaty (2013:10) menjelaskan bahwa peserta didik di lingkungan 

asrama SMA Taruna Bumi Khatulistiwa yang berasal dari etnik Dayak (84 

siswa), Melayu (102 siswa), Jawa (69 siswa), Batak (26 siswa), dan Cina (7 

siswa) dapat berinteraksi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari proses 

pembinaan dan peraturan yang telah dibuat oleh kepala asrama, dan staf 

asrama di lingkungan asrama. Misalnya, dalam penempatan tempat tidur 

(Wing) di asrama dibuat membaur baik dari segi agama, suku, dan asal 

daerah sehingga siswa diwajibkan dapat berinteraksi dan bersosialisasi. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka terlihat kesamaan yaitu dalam 

proses interaksi antar siswa melibatkan peran dari pihak lain. Hanya saja 

perbedaannya terletak pada pihak yang memberikan stimulus atau arahan agar 
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siswa yang berbeda agama saling melakukan interaksi satu dengan yang lain. 

Dalam penelitian yang terdahulu, pihak yang memberikan stimulus atau 

arahan agar siswa yang berbeda agama dan etnik saling berinteraksi di 

lingkungan asrama yaitu kepala asrama dan staf asrama sedangkan dalam 

penelitian ini, pihak yang memberikan stimulus atau arahan kepada siswa 

muslim dengan siswa non muslim untuk berinteraksi dalam bentuk kerja 

kelompok yakni guru.

Kerja kelompok yang dilakukan oleh siswa muslim dengan siswa non 

muslim di dalam kelas tidak hanya membantu mereka dalam hal akademik 

saja, melainkan juga membantu agar mereka dapat lebih akrab satu dengan 

yang lain. Kerja kelompok tersebut juga merupakan sarana bagi siswa muslim 

untuk dapat membaur dengan siswa non muslim yang jumlahnya lebih 

banyak. Keberadaan siswa non muslim yang lebih mayoritas tersebut, tidak 

membuat siswa muslim merasa minder dan membatasi diri dalam bergaul 

dengan siswa non muslim. Hal tersebut senada dengan penuturan siswa 

muslim kelas XI IPA, Yolla Enendia Efendi Putri (15 tahun) atau yang akrab 

dipanggil Yolla seperti berikut:

“Di sini siswa-siswanya nyampur mbak, kalau bergaul. Jadi, nggak 
ngelompok berdasarkan agamanya aja. Aku sama temen-temen 
sekelasku yang beda agama sering ngerjain tugas bareng, dan ngobrol 
bareng. Mereka nganggep siswa muslim di sini itu ya sebagai teman 
sendiri dan keluarga mbak. Jadi, kitanya sebagai siswa muslim ya 
nggak minder dan takut temenan sama mereka…” (Yolla Enendia 
Efendi Putri, 15 tahun, siswa muslim, 7 Maret 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

perbedaan agama dan jumlah siswa non muslim yang lebih banyak tidak 
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membuat siswa muslim berinteraksi secara mengelompok dengan sesama 

siswa muslim saja di dalam kelas. Melalui kerja kelompok dan perbincangan 

yang mereka lakukan dengan siswa non muslim di dalam kelas, menjadikan 

hubungan di antara mereka menjadi lebih akrab. Apabila dikaitkan dengan 

konsep bentuk interaksi asosiatif dan disasosiatif yang diutarakan oleh Gilin

dan Gilin (dalam Soekanto, 2006:65), maka kerja kelompok yang dilakukan 

oleh siswa muslim dengan siswa non muslim di dalam kelas merupakan 

bentuk interaksi asosiatif yang mengarah pada kerja sama.

b. Persaingan dalam Hal Akademik

Interaksi yang terjalin antar siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, 

baik yang segama maupun yang berbeda agama di dalam kelas tidak hanya 

meliputi kerja kelompok dan perbincangan mengenai materi pelajaran 

maupun hal di luar pelajaran saja melainkan juga persaingan. Persaingan 

antara siswa muslim dengan siswa non muslim di dalam kelas yaitu 

persaingan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Persaingan tersebut tampak 

pada saat guru memberikan pertanyaan serta pada saat guru mengadakan 

ulangan harian. Pada saat guru memberikan pertanyaan, beberapa siswa 

muslim dan siswa non muslim berlomba untuk mencoba menjawab 

pertanyaan tersebut. Siswa yang sudah dikenal oleh guru karena aktiv dalam 

organisasi maupun  dalam kegiatan di dalam kelas biasanya yang ditunjuk 

untuk menjawab pertanyaan. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan antara 

siswa muslim dengan siswa non muslim maupun sebaliknya, dan berimbas 

pada saat guru mengadakan ulangan harian. Adanya rasa tidak senang dengan 
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beberapa siswa, membuat persaingan untuk mendapatkan nilai terbaik ketika 

ulangan harian menjadi tidak sehat lagi. Terdapat siswa yang menjatuhkan 

nilai ulangan temannya dengan cara menyalahkan jawaban yang benar. Hal 

tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Devi Rahmawati Soeli (16 

tahun), siswa muslim kelas X-3 seperti berikut:

“Kalau persaingan di dalam kelas itu misalnya cepet-cepetan jawab 
pertanyaan dari guru sama ulangan mbak. Kalau  jawab pertanyaan, 
seringnya yang ditunjuk itu siswa yang udah dikenal Mbak, kadang 
bikin iri juga. Kalau ulangan harian, terus yang ngoreksi temen 
sendiri dan kurang suka sama kita, nanti itu jawaban yang bener 
disalahin Mbak biar kita nggak dapet nilai yang bagus, padahal 
emang jawaban kita udah bener, tapi yang kayak gitu enggak 
semuanya sih Mbak…” (Devi Rahmawati Soeli, 16 tahun, siswa, 6 
Mei 2013).

Dari temuan di lapangan dapat diketahui, adanya rasa iri atau tidak 

suka antara siswa yang seagama maupun yang berbeda agama, mendorong 

mereka untuk melakukan tindakan yang kurang saling menguntungkan dalam 

persaingan akademik. Rasa iri maupun rasa tidak suka yang dimiliki oleh 

siswa yang berbeda agama, tidak disebabkan karena adanya perbedaan agama 

di antara mereka melainkan ketidaksukaan terhadap perilaku atau sikap antara 

satu dengan yang lain. Persaingan yang kurang sehat dalam kegiatan ulangan 

harian, juga disebabkan karena masing-masing siswa ingin memperoleh nilai 

paling tinggi. Apabila dikaitkan dengan konsep bentuk interaksi asosiatif dan 

disasosiatif yang dipaparkan oleh Gilin dan Gilin (dalam Seokanto, 2006:65), 

maka persaingan yang terjadi antara siswa di dalam kelas termasuk dalam 

bentuk interaksi disasosiatif. Hal tersebut karena dalam persaingan untuk 

memperoleh nilai tertinggi dalam ulangan harian terdapat usaha untuk saling 
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menjatuhkan nilai dari siswa lain yang tidak disukai dengan yaitu dengan cara 

menyalahkan jawaban yang benar dalam ulangan harian.

Tindakan untuk saling menjatuhkan nilai antara siswa rasa iri atau 

tidak suka antara satu dengan yang lain juga mempunyai keterkaitan dengan 

teori aksi Talcott Parsons. Parsons (dalam Ritzer, 2003:46) menjelaskan 

bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu merupakan upaya untuk 

mencapai tujuan atas sasaran yang diinginkan melalui sarana-sarana yang 

dirasa tepat. Dalam penelitian ini, beberapa siswa muslim dan siswa non 

muslim yang menyimpan rasa tidak suka antara satu dengan yang lain 

memanfaatkan sistem pengoreksian ulangan harian yang dilakukan oleh 

sesama siswa untuk menjatuhkan nilai dari siswa yang tidak disukai.

c. Pertikaian

Interaksi yang terjalin antara siswa yang segama maupun yang 

berbeda agama di dalam kelas, tidak terhindar dari permasalahan. 

Permasalahan yang terjadi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di 

dalam kelas yaitu adanya pertikaian antar siswa. Terjadinya pertikaian 

tersebut lebih disebabkan karena adanya perbedaan sikap dan tidak

menyangkut masalah agama maupun adanya mayoritas dan minoritas diantara 

siswa muslim dan siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Hal 

ini senada dengan penuturan Imelda Christawanis H (15 tahun), siswa non 

muslim kelas X-3 sebagai berikut:
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“Kalau masalah di dalam kelas sih nggak usah ditanya Mbak, sering 
banget yang kayak begitu. Tapi bukan karena beda agama mbak. 
Kayak kemarin temenku cewek ada yang dikatain“cewek kok jagoan”  
sama temenku cowok. Karena temenku yang cewek nggak terima 
dikatain kayak gitu terus mereka berdua adu mulut Mbak. Yang 
cewek itu kebetulan agamanya Katolik kalau yang cowok agamanya 
Islam. Kalau aku juga kemarin sempet ada masalah sama temen satu 
kelas yang agamanya juga sama Katolik gara-gara sikapnya yang aku 
nggak suka…” (Imelda Christawanis, 15 th, siswa non muslim, 8 Mei 
2013)

Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertikaian antara 

siswa di dalam kelas tidak hanya melibatkan siswa muslim dengan siswa non 

muslim saja melainkan juga siswa yang seagama. Apabila terdapat siswa 

muslim maupun siswa non muslim yang perilakunya dianggap kurang baik 

atau tidak sopan, maka siswa muslim dan non muslim yang lain akan 

memberikan respon dengan menegur siswa tersebut. Adanya rasa tersinggung 

dari siswa yang ditegur, kemudian menimbulkan pertikaian dengan siswa 

yang memberi teguran. Wujud dari pertikaian itu yaitu keluarnya kata-kata 

yang kasar dari masing-masing siswa yang terlibat pertikaian. 

Hasil temuan di lapangan tersebut menunjukkan keterkaitan dengan 

pendapat Parsons (dalam Ritzer, 2003:48) tentang teori aksi yang menyatakan 

bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, 

pemahaman dan penafsiran atas stimulus atau situasi tertentu. Tindakan atau 

perilaku dari siswa muslim maupun siswa non muslim yang ditafsirkan 

kurang baik di dalam kelas, akan membuat siswa muslim maupun siswa non 

muslim lainnya melakukan tindakan kepada mereka, seperti memberikan 

teguran. Siswa muslim maupun siswa non muslim yang tidak suka dengan 

teguran itu atau menafsirkan teguran tersebut sebagai hinaan, kemudian 
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memberikan tindakan balik yaitu dengan melontarkan kata-kata kasar. 

Pertikaian yang terjadi antara siswa yang seagama maupun berbeda agama di 

dalam kelas biasanya terjadi ketika mereka tidak dalam pengawasan guru. 

Berdasarkan konsep bentuk interaksi yang dipaparkan oleh Gilin dan Gilin 

(dalam Soekanto, 2006:65), pertikaian yang terjadi antara siswa yang 

seagama maupun berbeda agama di dalam kelas termasuk dalam bentuk 

interaksi disasosiaif. Hal itu dikarenakan siswa yang terlibat pertikaian saling 

melakukan pertentangan dengan melontarkan kata-kata kasar ketika 

pertikaian berlangsung.

d. Penyelesaian Permasalahan

Permasalahan yang terjadi antara siswa di SMA Katolik Yos Soedarso 

Pati, baik yang melibatkan siswa yang seagama maupun berbeda agama akan 

mengganggu proses interaksi yang terjadi selama berlangsungnya kegiatan di 

dalam kelas. Oleh karena itu, apabila siswa mempunyai masalah dengan 

siswa yang seagama maupun yang berbeda agama, maka mereka berusaha 

untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik. Hal tersebut sesuai 

dengan penuturan siswa muslim kelas X-3, Agus Prasetyo Metalinda (16 

tahun) sebagai berikut:

“Biasanya kalau aku lagi ada masalah sama temen yang seagama atau 
yang beda agama, ya aku berusaha nyelesaian baik-baik. Kalau aku 
yang salah, ya aku minta maaf sama dia. Tapi kalau temenku yang 
salah terus dia nggak minta maaf, ya aku biarin aja Mbak. Nanti juga 
rukun lagi. Kalau nggak, selesai-selesai masalahnya, ya kadang kita 
curhat sama guru yang lain. Nanti gurunya ikut bantuin ngasih solusi 
…” (Agus Prasetyo Metalinda, 16 th, siswa muslim, 6 Mei 2013)
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Talcott Parson (dalam Ritzer, 2003:46) menjelaskan bahwa dalam 

bertindak, manusia juga mempunyai cara, teknik, prosedur, metode serta 

perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Hasil temuan di 

lapangan menunjukkan bahwa, cara yang dipilih oleh siswa muslim untuk 

menyelesaikan masalahnya dengan siswa non muslim maupun siswa muslim 

lainnya yakni dengan meminta maaf atau membiarkan masalah tersebut agar 

mereda dengan sendirinya. Tindakan tersebut dianggap paling tepat untuk 

menyelesaikan masalah yang terajadi diantara siswa. Penyelesaian masalah 

yang dilakukan oleh siswa muslim maupun siswa non muslim bertujuan 

untuk membuat hubungan diantara mereka menjadi seimbang atau harmonis 

kembali, sehingga proses interaksi diantara mereka tidak terhambat.

Apabila dikaitkan dengan konsep bentuk interaksi asosiatif dan 

disasosiatif yang dipaparkan oleh Gilin dan Gilin (dalam Soekanto, 2006:65), 

maka penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa muslim dan siswa non 

muslim termasuk dalam bentuk interaksi asosiatif yang mengarah pada 

akomodasi atau usaha meredakan pertikaian. Dalam memecahkan 

permasalahan dengan sesama siswa, siswa muslim maupun siswa non muslim 

biasanya melakukannya secara mandiri tanpa melibatkan peran guru sebagai 

penengah. Guru akan terlibat dalam proses penyelesaian masalah di kalangan 

siswa ketika secara langsung mengetahui atau mendapat laporan bahwa 

siswanya terlibat permasalahan. 
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2. Bentuk Interaksi antara siswa Muslim dengan siswa non Muslim di Luar 

Ruang Kelas

Hubungan antara siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso terjalin dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah.  

Hal tersebut karena tidak ada pengelompokkan berdasarkan agama dalam 

pergaulan di antara mereka. Interaksi antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim maupun sebaliknya, tidak hanya terjadi ketika sedang berlangsung 

kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Interaksi di 

luar kelas antara siswa muslim dengan siswa non Muslim di SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati dapat terlihat melalui kegiatan yang dilakukan mereka 

ketika berada di kantin dan perpustakaan sekolah maupun kegiatan 

ekstrakurikuler.  

a. Diskusi di Kantin Sekolah

Kantin SMA Katolik Yos Soedarso terdiri dari beberapa warung kecil 

yang menjual makanan dan minuman bagi siswa maupun guru. Para siswa 

biasanya makan bersama dengan siswa yang lain di kantin sekolah ketika jam 

istirahat. Kegiatan yang dilakukan para siswa di kantin sekolah tidak hanya 

makan bersama saja, melainkan juga melakukan diskusi tentang hal di dalam 

dan di luar mata pelajaran serta bersendau-gurau dengan teman siswa yang 

lain. Hal tersebut didukung dengan penuturan dari  Sri Pujawati (15 tahun), 

siswa muslim kelas X-2 sebagai berikut:
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“Di kantin, biasanya aku sama temen-temenku yang muslim dan 
non muslim sering makan bareng dan ngobrol-ngobrol Mbak. 
Kalau dikantin kan ngobrolnya lebih bebas. Kita juga bisa ketemu 
dan nyapa temen sekelas dan beda kelas yang kebetulan juga 
makan di kantin. Kalau ketemu sama temen yang non muslim ya 
saling sapa Mbak, apalagi kalau udah kenal atau satu kelas…” (Sri 
Pujawati, 15 th, siswa muslim, 7 Maret 2013)

Interaksi yang terjalin antara siswa muslim dengan siswa non muslim 

di kantin, tidak seformal ketika mereka sedang di dalam kelas. Talcott 

Parsons (dalam Ritzer, 2003:48) menjelaskan bahwa individu melakukan 

tindakan berdasarkan pemahaman atas situasi tertentu. Interaksi yang 

dilakukan oleh siswa muslim dan siswa non muslim di kantin sekolah  lebih 

bebas daripada di dalam kelas. Situasi tersebut dikarenakan interaksi yang 

mereka lakukan tidak berada dalam pengawasan guru seperti halnya ketika 

mereka sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Siswa muslim dan siswa non muslim bebas bercanda dengan teman-teman 

mereka dan berdiskusi tentang hal di luar materi pelajaran tanpa takut ditegur 

oleh guru.

Gambar 4.4  Interaksi antar Siswa di Kantin Sekolah
( Dok.Anggun, 7 Mei 2013)
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Interaksi yang terjadi di kantin sekolah justru membuat siswa muslim 

dan siswa non muslim bertambah lebih akrab. Temuan di lapangan juga 

menunjukkan bahwa ketika siswa muslim bertemu dengan siswa non muslim 

maupun sebaliknya di kantin sekolah, mereka juga saling bertegur sapa. 

Interaksi dengan siswa dari kelas yang sama maupun yang berbeda ketika di 

kantin sekolah, membuat pergaulan antara siswa muslim dan siswa non 

muslim semakin luas.

b. Kerja Kelompok di Perpustakaan Sekolah

Interaksi di luar kelas antara siswa muslim dengan siswa non muslim 

juga dilakukan di perpustakaan sekolah. Interaksi yang dilakukan oleh siswa 

muslim dan siswa non muslim di perpustakaan sekolah biasanya terkait 

dengan pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa memilih 

mengerjakan tugas individu maupun kelompok di perpustakaan karena 

kondisi ruangan kelas yang cenderung ramai sehingga mengganggu 

konsentrasi mereka. Perpustakaan juga menjadi tempat alternatif bagi 

beberapa siswa yang membentuk kelompok belajar apabila proses belajar 

kelompok tidak dapat dilakukan di rumah salah satu siswa. Kelompok belajar 

yang dibentuk oleh beberapa siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati tidak 

hanya beranggotakan teman yang seagama saja melainkan juga teman yang 

berbeda agama. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Devi Rahmawati

Soeli (16 tahun), siswa muslim kelas X-3 seperti berikut:

“Aku sama temen sekelasku kalau lagi ada tugas, biasanya 
ngerjainnya bareng-bareng Mbak. Ya, ngerjainnya nggak cuma sama 
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temen yang muslim aja tapi juga sama yang non muslim. Biasanya sih 
ngerjainnya di rumah salah satu temen, tapi kalau nggak bisa ya kita 
ngerjainnya di sekolah. Kalau di kelas ramai ya kita ngerjain di
perpus. Kita sengaja ngerjain tugas bareng-bareng, biar kalau kita 
nggak tahu cara ngerjainnya atau nggak paham sama tugasnya, kita 
bisa tanya ke temen yang lebih ngerti Mbak. Kita juga bisa sambil 
ngobrol, jadinya bisa lebih deket satu sama lain… (Devi Rahmawati 
Soeli, 16 th, siswa muslim, 6 Maret 2013)

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa, melalui pengerjaan 

tugas bersama yang dilakukan oleh siswa muslim dengan siswa non muslim 

di perpustakaan sekolah, tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses 

penyelesaian tugas tetapi juga untuk menambah keakraban diantara mereka. 

Asumsi fundamental teori aksi oleh Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:46) 

menjelakan tindakan setiap manusia bukan tanpa tujuan. Dalam hal ini, 

tindakan siswa muslim yang mengerjakan tugas bersama dengan siswa non 

muslim di perpustakaan mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempermudah 

proses pengerjaan tugas dan juga untuk saling mengakrabkan diri dengan 

teman non muslim dan sesama muslim.

c. Kerja Sama dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim di luar kelas, 

juga nampak dari kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti di sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Katolik Yos Soedarso Pati diadakan setelah jam 

pelajaran sekolah selesai. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan 

dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Katolik Yos Soedarso Pati meliputi futsal, voli, TIK, 

KIR, basket, mading, musik dan english conversation. 
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Gambar 4.5 Kegiatan Ekstarkurikuler Futsal
(Dok. Anggun, 6 Mei 2013)

Siswa muslim dan siswa non muslim yang terlibat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang sama, juga saling berinteraksi. Interaksi yang terjalin 

antara siswa muslim dengan siswa non muslim, dalam kegiatan 

ekstrakurikuler hampir sama dengan interaksi ketika di dalam kelas. Hal 

tersebut karena pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler juga didampingi oleh 

guru pembina, sehingga interaksi yang dilakukan oleh siswa berada di bawah 

pengawasan dari guru. Melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti 

futsal, voli dan basket, siswa juga dilatih untuk dapat bekerjasama dengan 

siswa yang lain karena ekstrakurikuler tersebut termasuk olahraga tim bukan 

individu. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Agus Prasetya 

Metalinda (16 tahun), siswa Muslim kelas X-3 seperti berikut:

“Di sekolah, aku ikut ekstra futsal Mbak. Aku milih ikut ekstra futsal 
karena aku pengen menambah skill main bola dan pengen dapet 
banyak temen Mbak. Kalau yang ikut ekstra futsal itu kebanyakan 
siswa non muslim Mbak. Tapi, ya kalau ketemu waktu ada ekstra aku 
sama temen yang muslim asal nggabung aja mbak. Pas kegiatan esktra 
kita juga diajarin buat kerja sama tim, Mbak. (Agus Prasetya 
Metalinda, 16 th, siswa muslim, 8 Maret 2013)
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, meskipun jumlah 

siswa muslim yang mengikuti ekstrakurikuler futsal tidak sebanyak siswa non 

muslim tetapi mereka tetap berusaha membaur dengan siswa non muslim 

lainnya. Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:46) menjelaskan bahwa setiap 

tindakan manusia bukan tanpa tujuan. Siswa muslim juga mempunyai tujuan 

tertentu dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 

Tujuan tersebut misalnya, untuk menambah keterampilan dan teman. Upaya 

yang dilakukan siswa muslim untuk membaur dengan siswa non muslim 

lainya merupakan salah satu cara, agar keberadaan mereka dapat diterima 

oleh siswa non muslim lainnya. 

3. Bentuk Interaksi antara Siswa Muslim dengan Siswa Non Muslim dalam 

Organisasi

a. Rapat OSIS

Interaksi yang terjalin antar siswa  muslim dengan siswa non muslim 

tidak hanya terjadi ketika mereka di dalam kelas dan di luar kelas saja 

melainkan juga terjadi dalam organisasi yang mereka ikuti seperti di OSIS 

dan Pramuka. OSIS atau organisasi siswa intra sekolah merupakan salah satu 

organisasi yang ada di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Kepengurusan OSIS 

di SMA Katolik Yos Soedarso Pati dipilih secara selektif. Siswa yang masuk 

kepengurusan OSIS harus memenuhi kriteria, seperti nilai akademik yang 

bagus serta kepribadian yang mudah bergaul. Dari masing-masing kelas 
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biasanya mengirimkan perwakilan untuk menjadi pengurus OSIS, untuk 

kemudian diseleksi lagi oleh para guru. 

Interaksi yang terjadi dalam organisasi kesiswaan tidak jauh berbeda 

dengan interaksi yang terjadi di dalam kelas. Adanya tujuan dari masing-

masing organisasi yang diikuti oleh siswa membuat mereka harus berinteraksi 

dengan pengurus yang lain guna mewujudkan tujuan tersebut. Upaya yang 

dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari masing-masing organisasi 

kesiswaan yang ada di sekolah yakni dengan malakukan kerja sama dengan 

semua anggota. Kepengurusan OSIS di SMA Katolik Yos Soedarso Pati 

terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan para seksi. Jumlah 

pengurus OSIS berdasarkan agamanya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pengurus OSIS Berdasarkan Agama Tahun 2012/2013
No Agama Jumlah Anggota
1. Katolik 15
2. Kristen 20
3. Islam 10
4. Budha 1

Jumlah 46
         Sumber: Absensi OSIS SMA Katolik Yos Soedarso Pati 2012/2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengurus 

OSIS yaitu 46 siswa, dengan jumlah siswa beragama Katolik sebanyak 15 

siswa, siswa beragama Kristen sebanyak 20 siswa, siswa bergama Islam 

sebanyak 10 siswa dan siswa beragama Budha sebanyak 1 siswa. Dengan 

adanya anggota-anggota tersebut muncul adanya interaksi sosial dalam 

organisasi OSIS. Interaksi yang terjalin antara anggota OSIS tampak dari 



76

rapat rutin yang mereka lakukan satu kali dalam seminggu pada hari Kamis. 

Rapat OSIS tidak hanya dilakukan untuk membahas program kerja saja 

melainkan juga untuk menjaga kekompakan dari para anggota. Hal tersebut 

senada dengan penuturan  siswa non muslim kelas XI IPA, Lie Elvina (17 

tahun) yang menjadi anggota OSIS dari kelas XI IA sebagai berikut:

“Kalau rapat OSIS di sekolah ini biasanya dilakukan setiap seminggu 
sekali Kak. Biasanya hari kamis setelah pulang sekolah kita semua 
kumpul diruang OSIS. Kita rapatnya nggak cuma pas mau ada acara 
aja kak. Jadi setiap hari kamis itu rapat buat kumpul-kumpul anak-
anak OSIS aja, apalagi jumlah pengurus OSIS kan banyak kak, jadi 
biar saling kenal satu sama lain dan tambah kompak aja ngurus OSIS 
nya …” (Lie Elvina, 17 th, siswa non muslim, 9 Mei 2013).

Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa, diadakannya rapat 

anggota OSIS yang terdiri dari siswa muslim dan siswa non muslim tidak 

hanya bertujuan untuk membahas program kerja tetapi juga untuk 

mengakrabkan semua anggotanya. Hasil temuan di lapangan tersebut 

menunjukan adanya keterkaitan dengan unit-unit dasar teori aksi Talcott 

Parsons (dalam Ritzer, 2003:48) yang mengatakan bahwa aktor mempunyai 

alternatif cara, alat serta teknik unik mencapai  tujuannya. Siswa muslim dan 

siswa non muslim yang menjadi anggota OSIS bertindak sebagai aktor yang 

menggunakan rapat OSIS sebagai sarana untuk membahas program kerja dan 

juga untuk memperat hubungan di antara sesama anggota OSIS. 

b. Kerja Sama dalam Pelaksanaan Program OSIS

Interaksi lain yang terjadi dalam organisasi OSIS tidak hanya berupa 

rapat rutin anggota saja, melainkan juga kerja sama dalam menjalankan 
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program kerja OSIS. Kegiatan atau program dari OSIS SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati meliputi kegiatan sosial, seni, olahraga dan agama. Kegiatan 

sosial yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Katolik Yos Soedarso Pati yaitu 

bakti sosial. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Matheas Prabha Da Lasta 

(16 tahun), siswa non muslim dan anggota OSIS kelas X-1 sebagai berikut:

“Kegiatan yang udah diselenggarain sama OSIS tahun 2012/2013 itu 
ya kayak kegiatan bakti sosial ke panti asuhan sama kegiatan sepeda 
santai Mbak…” (Matheas Prabha Da Lasta, 16 th, siswa non muslim, 
9 Maret 2013)

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan bakti sosial 

yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Katolik Yos Soedarso Pati 

diwujudkan dengan memberikan sumbangan berupa alat tulis seperti buku 

tulis, bulpen dan pensil ke panti asuhan. Untuk kegiatan olahraga, OSIS SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati telah menyelenggarakan sepeda santai dan telah 

dilaksanakan pada tahun 2012. Kegiatan seni yang diselenggarakan oleh 

OSIS SMA Katolik Yos Soedarso Pati yaitu Festival Band antar SMP sekota 

Pati. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada tahun 2012. Semua anggota 

OSIS, baik yang muslim maupun non muslim terlibat untuk menyukseskan 

acara tersebut.
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Gambar 4.6  Panitia OSIS dalam Kegiatan Festival Band antar SMP
(Dok.SMA Katolik Yos Soedarso, 5 Maret 2012)

Kegiatan keagamaan juga merupakan kegiatan rutin yang 

dilaksanakan oleh OSIS SMA Katolik Yos Soedarso di sekolah. Ketika bulan 

ramadhan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh OSIS SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati yakni mengadakan acara buka bersama dengan sesama anggota 

OSIS. Dalam kegiatan tersebut, anggota OSIS yang non muslim juga turut 

berpartisipasi. Mereka membantu siswa muslim dalam mempersiapkan menu 

berbuka puasa dan ikut pula makan bersama ketika waktu berbuka tiba, 

meskipun tidak menjalankan ibadah puasa. Hal tersebut senada dengan 

penuturan Yolla Enendia Efendi Putri (15 tahun), siswa muslim dan anggota 

OSIS kelas XI IPA seperti berikut ini:

“Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak OSIS SMA Katolik 
Yos Soedarso itu salah satunya ya ngadain buka puasa bersama pas 
bulan ramadhan Kak. Kegiatan ini nggak cuma diikuti pengurus OSIS 
yang muslim saja tapi juga yang non muslim Kak. Pengurus yang non 
muslim biasanya bantu-bantu buat mesenin menu buka puasa. Terus 
nanti pas udah waktunya berbuka, mereka juga ikut makan bareng kita 
yang puasa. Itu bentuk mereka ngehormatin kita yang lagi puasa…” 
(Yolla Enendia Efendi Putri, 15 th, siswa muslim, 7 Maret 2013)
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Berdasarkan penuturan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keikutsertaan siswa non muslim dalam acara berbuka puasa merupakan cara

mereka untuk menghormati anggota OSIS yang muslim. Hal tersebut tidak 

terlepas dari adanya beberapa anggota OSIS yang beragama Islam. 

Keikutsertaan siswa non muslim dalam kegiatan berbuka puasa tersebut 

sebagai bukti bahwa meskipun anggota OSIS terdiri dari beberapa agama 

yang berbeda, mereka tetap dapat saling menghargai satu dengan yang lain.

Kegiatan keagamaan lain yang diadakan oleh OSIS SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati yaitu perayaan Natal. Perayaan tersebut biasanya diadakan di 

sekolah dan dihadiri juga oleh guru dan siswa yang beragama non muslim. 

Dalam acara tersebut, beberapa siswa juga menampilkan pertunjukan tari dan 

musik. Hal tersebut seperti penuturan dari Lie Elvina (17 tahun), siswa non 

muslim dan anggota OSIS kelas XI IPA seperti berikut ini:

“Kalau pas natalan, kita biasanya nyelenggarain pentas seni di sekolah 
yang juga dihadiri oleh bapak ibu guru yang ngerayain natal. Temen-
temen muslim yang ikut dalam keaganggotaan OSIS juga bantu buat 
mempersiapin acara itu, kayak nata panggungnya. Siswa muslim yang 
nggak ikut OSIS pun juga tahun kemarin juga ikut tampil nyanyi…” 
(Wawancara Lie Elvina, 17 th, siswa non muslim, 9 Mei 2013)

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa siswa muslim juga ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan pentas seni yang diadakan oleh anggota OSIS 

yang non muslim untuk merayakan Natal bersama di sekolah. Partisipasi 

siswa muslim dalam kegiatan tersebut yakni dengan membantu 

mempersiapkan kelengkapan yang akan digunakan dalam pentas. Siswa 

muslim juga turut memeriahkan kegiatan tersebut melalui pertunjukan musik
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Gambar 4.7 Perayaan Natal di SMA Katolik Yos Soedarso Pati
(Dok.SMA Katolik Yos Soedarso, 25 Desember 2012)

Hasil temuan di lapangan tersebut ternyata mempunyai keterkaitan 

dengan pendapat Talcott Parsons ( dalam Ritzer, 2003:48) yang menyebutkan 

bahwa individu melakukan tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, 

pemahaman dan penafsiran atas stimulus atau situasi tertentu. Tindakan siswa 

muslim yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan bernuansa keagamaan yang 

diadakan oleh siswa non muslim di sekolah, dikarenakan siswa non muslim 

juga pernah terlibat dalam dalam kegiatan berbuka puasa yang mereka adakan 

ketika bulan ramadhan. Partisipasi siswa non muslim pada kegiatan berbuka 

puasa bersama, ditafsirkan oleh siswa muslim sebagai bentuk saling 

menghormati antar pemeluk agama di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, 

dalam kegiatan bernuansa keagamaan yang diadakan oleh siswa non muslim, 

siswa muslim pun turut berpartisipasi membantu dan mensukseskan acara.

c. Rapat Evaluasi Pramuka

Pramuka merupakan organisasi yang juga diikuti oleh siswa muslim 

dan siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Kegiatan Pramuka 
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biasanya dilaksanakan pada hari Jum’at mulai pukul 13.00 WIB hingga  

15.00 WIB. Pramuka merupakan organisasi kesiswaan selain OSIS, yang ada 

di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Di samping itu, Pramuka juga merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa kelas X dan XI. 

Struktur organisasi pramuka terdiri dari pradana (ketua putra), pradani (ketua 

perempuan sekretaris, bendahara dan pemangku adat atau yang menegakkan 

adat atau aturan dalam kegiatan pramuka di sekolah.

Cara untuk merekrut anggota dalam organisasi Pramuka di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati dilakukan melalui dua tahapan, yaitu sukerala dan 

seleksi. Melalui tahap sukarela, keanggotaan Pramuka didasarkan pada 

keinginan pribadi dari para siswa yang dengan sadar dan sukarela ingin 

masuk sebagai anggota Pramuka sedangkan melalui tahap seleksi, siswa yang 

berniat masuk kedalam Pramuka harus diseleksi terlebih dahulu oleh guru 

Pembina Pramuka. Tahapan tersebut dilaksanakan secara bergantian, 

sehingga apabila tahun lalu menggunakan tahap sukarela, maka tahun ini 

keanggotaan pramuka akan dipilih melalui tahap seleksi. Syarat yang harus 

dimiliki oleh siswa untuk masuk keanggotaan Pramuka meliputi sikap yang 

tegas, disiplin, dan tanggung jawab serta harus hafal semua materi Pramuka.
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Gambar 4.8 Kegiatan Pramuka di SMA Katolik Yos Soedarso Pati
                  (Dok.SMA Katolik Yos Soedarso, 15 Februari 2013)

Keberadaan siswa muslim dan siswa non muslim sebagai anggota 

Pramuka membuat mereka saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara 

siswa muslim dengan siswa non muslim dalam organisasi Pramuka di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati,  dapat terlihat dalam rapat evaluasi yang mereka 

adakan setelah latihan rutin selesai. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh 

anggota pramuka yakni Chindria Theresia Hanggariskha (17 tahun), siswa 

non muslim kelas XI IPS 1 berikut ini:

“Setiap hari Jum’at, dari jam 13.OO WIB sampai jam 15.00 WIB 
diadakan latihan rutin pramuka disekolah Kak. Anggota pramuka 
disini ya campur-campur, ada yang Islam, Katolik sama Kristen. Abis 
selesai latihan rutin, biasanya kita kumpul-kumpul dulu buat evaluasi 
kegiatan. Pas rapat evaluasi, masing-masing anggota sama-sama 
sharing tentang pelaksanaan latihan rutin Kak. Rapat evalusi itu 
penting Kak, soalnya kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan latihan 
rutin yang tadi kita laksanain. Kita juga bisa tahu masalah-masalah 
apa saja yang dipunyai masing-masing anggota waktu latihan rutin, 
jadi anggota lainnya bisa bantu buat nyelesain masalah tersebut, gitu 
Kak…” (Chindria Theresia Hanggariskha, 17 th,  siswa non muslim, 
10 Mei 2013)
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Hasil wawancara tersebut mempunyai keterkaitan dengan asumsi teori 

aksi Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:46) yang menyebutkan bahwa dalam 

bertindak, manusia juga menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta 

perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu. Anggota 

Pramuka SMA Katolik Yos Soedarso Pati yang terdiri dari siswa muslim dan 

siswa non muslim menggunakan rapat evaluasi kegiatan untuk mengetahui 

kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan latihan rutin yang mereka 

lakukan serta untuk mengetahui masalah-masalah yang dimiliki oleh anggota 

yang lain sehingga dapat dicari solusi yang tepat bersama-sama.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Interaksi antar Siswa Muslim 

dengan Siswa non Muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati

Terjalinnya interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim 

maupun sebaliknya di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari stimulus pihak sekolah 

dan juga siswa. Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi siswa 

untuk melakukan interaksi di lingkungan sekolah:

1. Pemberian Mata Pelajaran Religiositas

Kelas merupakan tempat bagi siswa muslim dan siswa non muslim 

bertemu dan melakukan interaksi selama di lingkungan sekolah. Interaksi 

yang terjalin antara siswa muslim dengan siswa non muslim di dalam kelas, 

juga dipengaruhi oleh faktor tertentu. Penggunaan metode pembelajaran yang 

oleh siswa guru ketika mengajar di kelas, turut memengaruhi interaksi yang 

terjalin antara siswa muslim dengan siswa non muslim. 
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SMA Katolik Yos Soedarso Pati tidak menyediakan mata pelajaran 

agama Katolik, meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah yang bernaung 

dalam Yayasan Kanisius. Mata pelajaran agama diganti dengan mata 

pelajaran religiositas. Mata pelajaran religiositas merupakan mata pelajaran 

yang di dalamnya terdapat komunikasi antar iman, baik antar siswa yang 

seagama maupun siswa yang beda agama dan kepercayaan agar membantu 

siswa menjadi manusia yang religius, bermoral dan terbuka. Ketika pelajaran 

tersebut dimulai, semua siswa dalam satu kelas yang terdiri dari siswa muslim 

dan non muslim secara bersama-sama mempelajari materi yang diberikan 

oleh guru. Materi dalam mata pelajaran religiositas misalnya tentang “salam” 

dari masing-masing agama. Umat Hindu mengucapkan “Om Swastiastu” dan 

Santi-santi Om”, umat Budha mengucapkan “Namo Budhayo dan Sadhu”, 

umat Islam mengucapkan ”Assalamu’alaikum Wr.Wb”, umat Kristen dan 

Katolik mengucapkan “Syalom” atau “Salam Sejahtera” dan penghayat 

kepercayaan Jawa “Rahaya”.

Mata pelajaran religiositas hanya diberikan satu kali pertemuan 

dalam satu minggu. Dalam proses pembelajarannya guru biasanya meminta 

siswa muslim dan siswa non muslim membentuk kelompok untuk berdiskusi 

tentang tema yang sedang dibahas di kelas. Hal tersebut senada dengan yang 

diutarakan oleh Sri Pujawati Pujawati (15 tahun), siswa muslim kelas X-3 

seperti berikut:

“Ya kalau pas mapel religiositas itu, biasanya kita disuruh diskusi 
Mbak. Kayak kemaren kita disuruh diskusi tentang salam dari beberpa 
agama. Dikusinya nyampur juga Mbak, sama temen yang non muslim. 
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Seru lah Mbak pokoknya kalo misal diskusi, apalagi pas materinya itu 
enak. Jadi kita bisa tahu gimana sudut pandang dari agama lain. Aku 
njelasin salam kalau di agama Islam, terus temenku yang non muslim 
lainnya juga njelasin salam kalau di agama mereka. Mapel religiositas
bisa bikin kita itu saling toleransi sama temen-temen yang lain 
khususnya yang beda agama Mbak…” (Sri Pujawati, 15 th, siswa 
muslim, 8 Mei 2013)

Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:48) menjelaskan bahwa individu 

melakukan sesuatu berdasarkan penafsiran atas stimulus atau situasi tertentu. 

Oleh karena itu, tingkah laku individu harus dapat menyesuaikan diri 

terhadap situasi yang dihadapi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan 

bahwa metode pembelajaran diskusi yang digunakan oleh guru dalam mata 

pelajaran religiositas, menimbulkan situasi yang mendorong siswa muslim 

untuk melakukan interaksi dengan siswa non muslim. Dalam pelaksanaan 

diskusi, siswa muslim membentuk kelompok yang anggotanya juga terdiri 

dari siswa non muslim. Mereka menjelaskan topik yang dibahas dalam 

diskusi berdasarkan sudut pandang agama mereka masing-masing. Siswa 

muslim menjelaskan materi diskusi berdasarkan pandangan agama Islam 

kepada siswa non muslim, demikian pula siswa non muslim juga menjelaskan 

materi diskusi menurut sudut pandang agama mereka kepada siswa muslim.

Melalui mata pelajaran religiositas, siswa tidak hanya belajar untuk 

mengetahui nilai-nilai universal dalam berbagai agama, melainkan juga 

belajar untuk saling menghargai perbedaan. Hal tersebut terlihat dari perilaku 

siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati yang cenderung bergaul secara 

membaur dengan siswa yang berbeda agama. Apabila terdapat siswa yang 

lebih sering bergaul dengan siswa yang seagama,hal tersebut tidak 
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dikarenakan identitas agama yang sama melainkan faktor lain seperti 

persamaan kepentingan (tujuan) atau kenyamanan.

2. Adanya Aturan Sekolah yang Mewajibkan Siswa Mengikuti Kegiatan 

Halal Bi Halal 

Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati yaitu halal bihalal setelah libur hari raya Idhul Fitri selesai. 

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk menghormati 

guru dan siswa muslim yang juga menjadi bagian dari SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati. Pada saat kegiatan halal bi halal berlangsung, guru meminta 

seluruh siswa muslim dan non muslim untuk berkumpul di lapangan sekolah. 

Siswa muslim dan siswa non muslim, kemudian diminta untuk secara 

bergantian berjabat tangan dan meminta maaf kepada seluruh guru, staf TU, 

serta sesama siswa yang lain seperti tradisi yang dilakukan umat muslim di 

hari raya. Hal tersebut senada dengan penuturan dari guru Penjas dan 

pembina agama Katolik, Bapak Adi Sani Respati (27 tahun) berikut ini:

“Kegiatan keagamaan buat siswa yang muslim memang di sini 
kurang, tapi biasanya kalau libur lebaran sudah selesai, kami 
mengadakan halal bi halal di sekolah yang bertempat di lapangan 
sekolah. Kegiatan halal bi halal ini, rutin dilaksanakan setiap tahun. 
Pelaksanaanya sederhana sangat sederhana. Seluruh siswa dan guru, 
baik yang muslim dan non muslim diminta berkumpul di lapangan. 
Kemudian, dilanjutkan dengan saling berjabat tangan dan minta maaf 
dengan semua guru dan sesama siswa. Ya, seperti kalau orang Islam 
merayakan lebaran. Setelah itu anak-anak dibubarkan untuk kembali 
ke kelas masing-masing…” (Bapak Adi Sani Respati, 27 th, guru 
Penjas dan pembina agama Katolik, 10 Mei 2013)



87

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan halal bi 

halal yang diadakan oleh pihak sekolah, terjadi interaksi antara siswa muslim 

dengan siswa non muslim. Interaksi tersebut nampak dari kontak fisik yang 

mereka lakukan dengan saling berjabat tangan dan ucapan permintaan maaf 

yang mereka tujukan kepada satu dan yang lain. Talcott Parsons (dalam 

Ritzer, 2003:48) menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu 

juga dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya serta kepribadian dari masing-

masing individu. Terjadinya interaksi antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim dalam kegiatan halal bi halal, tidak terlepas dari sistem atau aturan 

yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa muslim 

dan siswa non muslim diharuskan untuk berkumpul bersama di lapangan dan 

mengikuti kegiatan hingga selesai. Dengan mengikuti sistem atau aturan yang 

ditetapkan oleh sekolah, secara tidak langsung mendorong siswa muslim dan 

siswa non muslim saling berinteraksi ketika kegiatan halal bihalal 

berlangsung. Interaksi yang terjalin antara siswa muslim dengan siswa non 

muslim dalam kegiatan tersebut seperti kontak fisik, yakni dengan saling 

berjabat tangan dan saling mengucapkan permintaan maaf satu dengan yang 

lain.

3.  Adanya Tujuan dari Masing-masing Siswa dalam Proses Interaksi

Interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim hampir 

terjadi dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Bentuk interaksi siswa 

muslim dengan siswa non muslim maupun sebaliknya, selama di sekolah 

meliputi diskusi bersama di dalam kelas dan rapat dalam organisasi. Di 
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lakukannya interaksi antara siswa muslim dengan siswa non muslim tidak 

terlepas dari tujuan tertentu. Hal tersebut seperti yang oleh diungkapkan oleh 

Anastasia Legsiani (17 tahun), siswa muslim kelas XI IPA seperti berikut:

“Di kelasku, siswa non muslim nya kan lebih banyak Mbak. Jadi, aku 
ya lebih sering ngrobrol sama mereka. Aku juga biasa ngerjain tugas 
bareng sama mereka, sama sering curhat. Kalau ngerjain tugas bareng-
bareng kan, misalnya aku nggak tahu cara ngerjain tugasnya, aku bisa 
langsung tanya sama mereka Mbak. Kita juga bisa lebih deket aja...” 
(Anastasia Legsiani, 17 th, siswa muslim, 7 Maret 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

muslim merupakan aktor yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam 

setiap proses interaksi yang mereka lakukan dengan siswa non muslim di 

lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan kesesuain dengan teori aksi  

Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:28) yang memandang individu sebagai 

aktor yang memburu tujuan-tujuan tertentu. Adanya tujuan yang diinginkan 

oleh siswa muslim, seperti untuk mempermudah pemahaman mereka 

terhadap tugas maupun mengakrabkan diri dengan siswa non muslim, 

mendorong mereka untuk melakukan interaksi dengan siswa non muslim di 

lingkungan sekolah.

D. Hambatan-hambatan Interaksi Sosial antar Siswa di Lingkungan 

SMA Katolik Yos Soedarso Pati dan Upaya Mengatasinya.

Proses interaksi antar siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati tidak 

terlepas dari beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak disebabkan karena 

perbedaan agama, melainkan perbedaan karakter dan kepentingan (tujuan) 

dari masing-masing siswa. Berikut merupakan hambatan-hambatan yang ada 
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dalam proses interaksi antar siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati beserta 

dengan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut:

1. Hambatan-hambatan dalam Interaksi Sosial antar Siswa

  a.  Perbedaan Sikap Siswa

Dalam proses interaksi antar siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati 

juga mengalami beberapa hambatan. Perbedaan sikap di antara keduanya 

dapat menyebabkan interaksi yang terjadi menjadi kurang baik, bahkan dapat 

menyebabkan adanya permasalahan. Pada saat kegiatan diskusi kelas 

misalnya, terdapat perbedaan sikap dari para siswa dalam menjalankan 

diskusi. Beberapa siswa ada yang aktif berdiskusi, tetapi juga ada yang 

cenderung pasif serta malas untuk diajak berdiskusi. Akibatnya, proses 

diskusi tidak bisa berjalan dengan baik karena hanya dikerjakan oleh 

beberapa siswa saja. Hal tersebut kemudian memicu permasalahan baru 

seperti pertikaian antar siswa. Ini senada dengan  penuturan dari Sri Pujawati 

(15 tahun), siswa muslim kelas X-2, seperti berikut ini:

“Permasalahan antar siswa kalau dikelas itu misalnya pas kita diskusi 
lagi atau kerja kelompok Mbak. Biasanya itu ada temen yang cuma 
males-malesan aja ngerjainnya. Jadi yang bener-bener kerja cuma 
beberapa aja. Itu kan bikin jengkel temen-temen yang udah bener-
bener mikir. Nanti kalau ditegur mereka malah marah-marah…” (Sri 
Pujawati, 15 th, siswa muslim, 7 Mei 2013)

Temuan di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian dengan 

pendapat Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:48) yang mengatakan bahwa 

aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi 

tindakannya dalam mencapai tujuan. Interaksi siswa muslim dengan siswa 
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non muslim maupun sebaliknya, terhambat karena faktor perbedaan sikap 

dari masing-masing siswa ketika kegiatan kerja kelompok berlangsung. 

Adanya sikap siswa muslim maupun siswa non muslim yang pasif memicu 

kemarahan siswa yang aktif dalam kegiatan tersebut. Hal ini membuat proses 

interaksi dalam kegiatan kerja kelompok antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim menjadi terhambat karena terdapat permasalahan antar anggota.

Proses interaksi antara siswa muslim dan siswa non muslim di SMA 

Katolik Yos Soedarso Pati memang hampir setiap hari berlangsung, baik itu 

di dalam kelas, di luar kelas maupun di lingkup organisasi. Namun demikian, 

tidak semua siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan siswa lainnya. 

Adanya rasa malu atau tidak percaya diri dalam bergaul juga merupakan salah 

satu hambatan interaksi antar siswa. Kondisi ini yang membuat interaksi  

antar siswa menjadi terganggu. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh siswa 

muslim kelas XI IPA,Yolla Enendia Efendi Putri (15 tahun) berikut ini:

“Kalau di sini kita ya nyampur mbak interaksinya jadi nggak 
ngelompok-ngelompok. Cuma kadang ada mbak yang susah buat 
diajak ngrobrol atau kumpul bareng. Senengnya kumpul bareng 
teman-temannya yang itu-itu aja. Tapi anaknya emang pemalu juga 
sih Mbak, jadi ya susah buat nggabung sama yang lain sekalipun udah 
diajak buat nggabung…” (Yolla Enendia Efendi Putri, 15 th, siswa 
muslim, 6 Mei 2013)

Hasil temuan di lapangan menunjukkan perbedaan dengan pendapat 

Soekanto (2006:78-80), yang menyebutkan bahwa adanya perasaan takut 

untuk berkomunikasi merupakan salah satu faktor penghambat interaksi. 

Dalam penelitian ini, bukan rasa takut untuk berkomunikasi yang 

menghambat proses interaksi antar siswa, melainkan rasa malu dan tidak 
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percaya diri yang dimiliki oleh beberapa siswa di SMA Katolik Yos Soedarso 

Pati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan siswa di SMA 

Katolik Yos Soedarso dalam berinteraksi tidak terletak pada perbedaan agama 

maupun adanya minoritas dan mayoritas di antara mereka, melainkan  

perbedaan sikap dari masing-masing siswa.

       b. Terjadinya Konflik antar Siswa

Hambatan lain dalam interaksi antar siswa yaitu konflik. Konflik antar 

siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati juga pernah terjadi. Konflik tersebut 

melibatkan siswa dari kelas yang berbeda. Hal tersebut seperti yang 

diutarakan oleh siswa non muslim kelas X-1, Matheas Prabha Da Lastta (16 

tahun) seperti berikut: 

“Kalau konflik fisik, di sini pernah ada Mbak. Itu antara siswa kelas 
XI sama kelas XII pas tanding futsal di sekolah. Anak kelas XI 
nendang bola kearah kepala siswa kelas XII, tapi dia nggak mau minta 
maaf. Siswa kelas XII nya marah terus gantian mukul kepala siswa 
kelas XI, akhirnya mereka barantem terus dipisah sama temen-
tememnya. Tapi gara-gara itu, mereka terus pada sinis-sinisan mbak 
kalau ketemu…” (Matheas Prabha Da Lastta, 16 th, siswa non muslim 
9 Mei 2013)

  Dari hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa konflik 

yang bermula dari seorang siswa yang tidak sengaja menendang bola ke arah 

kepala siswa lain dan dilanjutkan dengan pemukulan oleh siswa di 

pertandingan futsal dalam rangka classmeeting, tidak hanya melibatkan siswa 

yang berbeda kelas tetapi juga berbeda agama. Siswa kelas XI dan kelas XII 

yang terlibat konflik tersebut secara tidak sengaja melibatkan siswa muslim 

dan siswa non muslim. Apabila dikaitkan dengan konsep bentuk interaksi 
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yang dipaparkan oleh Gilin dan Gilin (dalam Soekanto, 2006:65), maka 

konflik yang melibatkan siswa dari dua kelas yang berbeda tersebut termasuk 

dalam bentuk interaksi disasosiatif. Hal itu dikarenakan ketika konflik terjadi, 

siswa yang terlibat konflik saling melukai fisik satu sama lain.

Konflik yang terjadi antar siswa dari dua kelas yang berbeda tersebut, 

membuat hubungan yang terjadi di antara mereka menjadi kurang baik. Siswa 

dari kedua kelas, khususnya siswa laki-laki saling menunjukkan rasa tidak 

senang jika bertemu. Hal ini sesuai dengan penuturan Agus Prasetyo 

Metalinda (16 tahun), siswa muslim kelas X-3 seperti berikut:

“Setahu aku kalau konflik di sekolah ini, ya kayak kejadian anak kelas 
XI sama kelas XII yang berantem pas tanding futsal Mbak. Abis 
kejadian itu, anak-anak cowok kelas XI sama kelas XII itu, jadi 
renggang hubungannya. Padahal yang berantem cuma dua orang 
aja...” (Agus Prasetyo Metalinda, 16 th, siswa muslim 6 Mei 2013)

Penuruturan tersebut ternyata senada dengan penelitian Pramesti 

(2008) tentang “Interaksi sosial di lingkungan SMA 4 Medan”. Dalam

penelitiannya, Pramesti (2008) menjelaskan siswa di SMA 4 Medan terdiri 

dari siswa suku Melayu yang beragama Islam dengan siswa suku Batak yang 

bergama Kristen. Pada umumnya, interaksi yang terjadi antara siswa dari 

suku dan agama yang berbeda tersebut secara kasat mata tidak 

memperlihatkan adanya masalah. Akan tetapi, masih ada pelabelan buruk di 

antara siswa dari suku dan agama yang berbeda tersebut, misalnya siswa dari 

suku Melayu yang menganggap bahwa siswa yang berasal dari suku Batak 

sikapnya keras dan ingin menang sendiri. Hal ini yang menjadikan hubungan 
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antara siswa beda suku dan agama di sekolah tersebut menjadi kurang akrab 

karena adanya perbedaan ukuran-ukuran pergaulan antara keduanya.

Apabila penelitian tersebut dikaitkan dengan penelitian ini, maka 

ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Penelitian kali ini dan 

sebelumnya, sama-sama membahas interaksi siswa yang berbeda agama.

Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penyebab kurang 

harmonisnya hubungan antara siswa yang berbeda agama. Jika penelitian 

sebelumnya penyebab kurang harmonisnya hubungan antara siswa yang 

berbeda suku dan agama tersebut yaitu pelabelan buruk, maka dalam 

penelitian ini penyebab kurang harmonisnya hubungan antara siswa yaitu 

konflik fisik antar kelas yang berbeda

Temuan di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian dengan 

pendapat Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:48) yang mengatakan bahwa 

aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi 

tindakannya dalam mencapai tujuan. Hubungan antara siswa dari kelas XI 

dan XII yang merenggang pasca terjadinya konflik tersebut, turut 

menghambat proses interaksi mereka di lingkungan sekolah. Berdasarkan 

temuan di lapangan diperoleh informasi bahwa sebelum konflik tersebut 

terjadi, interaksi antara siswa dari kelas XI dan XII yang terlibat konflik 

maupun tidak, masih terjalin dengan baik. Mereka masih saling bertegur sapa 

ketika bertemu di luar kelas, tetapi setelah konflik tersebut terjadi mereka 

saling acuh satu dengan yang lain apabila bertemu. 
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Soekanto (2006:78-80), menyebutkan salah satu hambatan dalam 

proses interaksi yaitu adanya pertentangan pribadi. Dalam penelitian ini, 

hambatan dalam berinteraksi antara siswa dari kelas XI dan XII yaitu 

pertentangan pribadi yang berubah menjadi konflik antar kelas. Berubahnya 

pertentangan pribadi menjadi konflik antar kelas disebabkan adanya 

solidaritas siswa dari kelas yang sama. Dampak dari konflik tersebut, tidak 

hanya menghambat atau mengganggu interaksi siswa yang terlibat konflik 

secara langsung, melainkan juga teman-teman dari siswa dari kedua kelas 

yang tidak terlibat ketika konflik terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa konflik merupakan satu di antara faktor yang menghambat interaksi 

antara siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Konflik tersebut tidak 

didasari oleh perbedaan agama, melainkan karakteristik sikap siswa yang 

berbeda.

2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Interaksi antar Siswa

Apabila permasalahan antar siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati, 

seperti perbedaan sikap siswa serta konflik antar siswa tidak segera 

diselesaikan, maka akan membuat hubungan mereka menjadi terganggu. 

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh siswa muslim dengan siswa non 

muslim dalam proses berinteraksi yaitu perbedaan sikap. Perbedaan sikap 

siswa yang menghambat proses interaksi antara siswa tersebut dapat dilihat 

dalam kegiatan kerja kelompok atau diskusi. Adanya sikap siswa yang pasif 

dalam proses kerja kelompok atau diskusi, terkadang memicu kemarahan dari 

siswa yang aktif dalam kegiatan tersebut. Permasalahan tejadi ketika siswa 
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yang aktif memberi teguran kepada siswa yang pasif untuk turut memberikan 

kontribusi dalam kegiatan kerja kelompok atau diskusi yang sedang mereka 

lakukan. Siswa yang pasif dalam kegiatan kerja kelompok merasa tidak suka

dengan teguran yang diberikan oleh siswa yang aktif, sehingga terjadi 

pertikain di antara mereka. Proses kerja kelompok mereka pun menjadi 

terhambat. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam 

mengerjakan kegiatan kerja kelompok atau diskusi, siswa telah membuat 

aturan bagi anggota. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Novi Maria 

Winarsih (16 tahun), siswa non muslim kelas X-1 seperti berikut:

“Kan kalau pas kerja kelompok itu kadang ada yang kerja sama ada 
yang gak kerja toh Mbak. Jadi biasanya biar semua anggota kelompok 
itu mau kerja, kita biasanya milih ketua kelompok gitu Mbak. Nah, 
nanti ketua itu yang bakal negur anggota yang gak ikut kerja. Kalau 
ada anggota yang nggak kerja, biasanya dicatet terus dilaporin sama 
guru biar nilainya dikurangin Mbak. Soalnya kalau udah nyangkut 
nilai, biasanya pada takut Mbak, Jadinya ya semua anggota jadi mau 
mikir semua…” (Novi Maria Winarsih, 16 th, siswa non muslim, 10 
Mei 2013)

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul dalam kegiatan kerja kelompok antar siswa yaitu 

dengan cara membuat peraturan ketika kegiatan itu berlangsung. Upaya yang 

dilakukan oleh siswa dalam mengatasi permasalahan dalam kegiatan kerja 

kelompok tersebut memiliki keterkaitan dengan asumsi Talcott Parsons.  

Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:65) menjelaskan bahwa dalam bertindak, 

manusia juga menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat 

yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan yang 

dibuat oleh siswa dalam kegiatan kerja kelompok yaitu menunjuk satu orang 
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siswa untuk menjadi ketua kelompok. Ketua yang dipilih oleh anggota, 

bertugas untuk memberi teguran bagi anggota yang pasif dalam kegiatan 

kerja kelompok yang mereka lakukan. Apabila masih ada anggota yang masih 

pasif, maka akan diberi catatan khusus agar guru tidak memberikan nilai yang 

sama dengan anggota yang bekerja dengan aktif dalam kegiatan kerja 

kelompok. Peraturan tersebut merupakan cara atau prosedur yang dianggap 

paling tepat untuk membuat semua anggota kelompok berperan aktif dalam 

kegiatan kerja kelompok, sehingga permasalahan seperti pertikaian antara 

siswa yang aktif dan pasif dalam kegiatan kerja kelompok atau diskusi tidak 

terjadi lagi.

Hambatan lain dalam interaksi antar siswa di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati yaitu rasa malu atau tidak percaya diri untuk bergaul. Siswa 

yang merasa malu atau tidak percaya dalam bergaul dengan siswa yang 

seagama maupun yang berbeda agama, cenderung membatasi diri. Hal 

tersebut tidak disebabkan adanya perbedaan agama melainkan karakteristik 

dari sifat siswa yang sulit untuk bergaul. Keadaan ini, turut mengganggu 

proses interaksi antar siswa yang berlangsung dalam setiap kegiatan yang ada 

di sekolah. Oleh karena itu, apabila terdapat siswa yang sulit bergaul, siswa 

lain mencoba untuk mengakrabkan diri dengan siswa tersebut. Ini sesuai 

dengan penuturan Natalia Desi Randika (16 tahun), siswa non muslim kelas 

X seperti berikut:

“Kalau di kelasku sih juga ada Mbak, beberapa yang pendiem. Agak 
susah buat bergaul sama temen-temen yang lain. Kalau nggak ditanya 
duluan, nggak mau tanya. Jadi ya, kita yang harus tanya duluan sama 
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dia. Kita ngajak dia buat ngobrol bareng, ke kantin bareng. Akhirnya 
ya, dia udah nggak sependiem dulu lagi Mbak. Dia udah berani cerita  
banyak gitu  sama kita…” (Natalia Desi Randika, 16 th, siswa non 
muslim, tanggal 10 Mei 2013)

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa untuk membuat siswa 

yang sulit bergaul, siswa lain berusaha untuk mengajak siswa tersebut untuk 

berinteraksi terlebih dahulu. Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2003:46) 

menjelaskan bahwa tindakan sosial mempunyai komponen seperti aktor, 

sarana atau alat dan tujuan. Siswa muslim maupun siswa non muslim yang 

berupaya untuk mengakbrabkan diri dengan siswa yang kurang percaya diri 

dalam bergaul merupakan aktor dalam tindakan yang mereka lakukan. 

Mereka mengajak siswa yang malu atau tidak percaya diri dalam bergaul 

tersebut untuk berbicang-bincang mengenai hal akademik maupun diluar 

akademik, serta menghabiskan waktu istirahat dengan pergi ke kantin 

bersama. Cara tersebut dilakukan agar siswa tersebut tidak membatasi diri 

dalam pergaualan dengan siswa lainnya di lingkungan sekolah. 

Konflik merupakan salah satu hambatan dalam interaksi antar siswa di 

SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Konflik yang pernah terjadi di sekolah 

tersebut bukanlah konflik antar agama melainkan konflik antar kelas 

meskipun terkadang secara tidak sengaja melibatkan siswa yang berbeda 

agama. Apabila konflik yang terjadi antar siswa atau antar kelas tidak segera 

diselesaikan, maka interaksi siswa di dalam lingkungan sekolah pun juga 

akan terganggu. Menyadari hal tersebut, pihak sekolah yang mengetahui 

adanya permasalahan di antara siswa lantas berupaya mengambil tindakan 

untuk mendamaikan siswa yang terlibat konflik. Hal tersebut seperti yang 
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diutarakan oleh Ibu Prasetyati (50 tahun), guru Pkn sekaligus wakil Humas 

SMA Katolik Yos Soedarso Pati seperti berikut:

“Ya, kalau permasalahan antar siswa disetiap sekolah itu pasti ada. 
Kemarin di sini ada siswa kelas XI dan XII yang bertengkar waktu 
clasmeeting. Saya baru tahu masalah itu, beberapa hari setelah 
kejadian itu terjadi. Ada anak kelas XI yang melaporkan kalau 
kepalanya dipukul oleh anak kelas XII. Ya akhirnya, saya panggil 
anak kelas XII untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Saya 
minta mereka menceritakan kejadian sebenarnya, setelah itu saya 
minta mereka berdamai dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. 
Mereka kemudian saling meminta maaf satu dengan yang lain dan 
berjabat tangan kemudian kembali ke kelasnya masing-masing. (Ibu 
Prasetyati, 50 th, guru Pkn dan wakil Humas, 13 Mei 2013)

Dari penuturan di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian konflik antar 

siswa, memerlukan campur tangan dari pihak lain yaitu guru. Guru menjadi 

penengah yang membantu siswa menyelesaikan konflik di antara mereka. 

Berdasarkan konsep bentuk interaksi yang dipaparkan oleh Gilin dan Gilin 

(dalam Soekanto, 2006:65), proses pendamaian siswa dari kelas yang terlibat 

konflik dan diperantarai oleh guru tersebut termasuk dalam bentuk interaksi 

asosiatif yang mengarah pada akomodasi.

Dalam menyelesaikan konflik antar siswa, guru mempertemukan 

mereka yang terlibat konflik untuk sama-sama menjelaskan bagaimana 

konflik tersebut terjadi. Hal itu tidak hanya dilakukan untuk mengetahui 

penyebab terjadinya konflik, tetapi juga untuk mendamaikan siswa yang 

terlibat konflik. Ini menunjukkan keterkaitan dengan asumsi Talcott Parsons 

(dalam Ritzer, 2003:65) yang menjelaskan bahwa dalam bertindak, manusia 

juga menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang 

diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan guru dengan  
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memanggil dan mempertemukan siswa yang terlibat konflik merupakan cara 

yang dianggap tepat untuk mengetahui penyebab konflik dan mendamaikan 

siswa yang berseteru serta memberi peringatan kepada mereka untuk tidak 

mengulang perbuatan tersebut. Perdamaian antara siswa yang terlibat konflik 

ditandai dengan tindakan saling meminta maaf dan berjabat tangan. Dengan 

perdamaian tersebut secara tidak langsung membuat hubungan antara siswa 

dari kelas dan agama yang berbeda tersebut menjadi lebih baik.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian berjudul Interaksi Sosial antara Siswa Muslim dengan 

Siswa Non Muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati dapat disimpulkan 

sebagai berikut:

1. Bentuk interaksi antara siswa di SMA Katolik Yos Soedarso Pati 

terbagi ke dalam bentuk interaksi asosiatif dan disasosiatif. Bentuk 

interaksi asosiatif meliputi kerja kelompok, diskusi kelompok, rapat 

OSIS dan evaluasi Pramuka. Bentuk interaksi disasosiatif meliputi 

persaingan dalam hal akademik dan pertikaian. 

2. Faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi antara siswa muslim 

dengan siswa non muslim di SMA Katolik Yos Soedarso Pati yaitu 

adanya pemberian mata pelajaran religiositas, aturan yang mewajibkan 

siswa untuk mengikuti kegiatan halal bi halal, serta adanya tujuan 

pribadi dari masing-masing siswa.

3. Hambatan-hambatan interaksi antar siswa di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati tidak disebabkan adanya perbedaan agama melainkan 

perbedaan individu pada masing-masing siswa. Hambatan tersebut di 

antaranya perbedaan sikap siswa dalam mengerjakan tugas bersama, 

siswa yang sulit bergaul dan konflik fisik antar siswa. Upaya untuk 

mengatasi hambatan tersebut yakni dengan membuat peraturan dalam 
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pelaksanaan kerja kelompok, mengajak siswa yang sulit bergaul untuk 

melakukan kegiatan bersama dan melibatkan guru sebagai penengah 

konflik.

B.  Saran

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

1. Bagi pihak SMA Katolik Yos Soedarso Pati, hendaknya dapat 

melaksanakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuan siswa 

tentang keberagaman seperti, mengadakan seminar yang bertemakan 

keberagaman di sekolah. Guru di sekolah tersebut hendaknya dapat  

meningkatkan kerja sama antar siswa melalui model pembelajaran 

yang lebih inovatif di dalam kelas.

2. Bagi siswa muslim dan siswa non muslim agar menjalin kerja sama 

dalam berbagai kegiatan dengan siswa yang seagama maupun yang 

berbeda agama melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh 

sekolah. Siswa juga sebaiknya tidak bersenda-gurau yang berlebihan 

dalam wujud perkataan yang dianggap kurang sopan, agar tidak 

menyinggung perasaan teman yang lain dan menimbulkan 

pertentangan atau konflik antar siswa.
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Lampiran I

INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian ini mengangkat JUDUL INTERAKSI SOSIAL ANTARA 

SISWA MUSLIM DENGAN SISWA NON MUSLIM DI SMA KATOLIK 

YOS SOEDARSO PATI dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus. Metode ini bermaksud untuk memahami peristiwa, 

kejadian, pelaku peristiwa dalam situasi tertentu yang bersifat alamiah atau 

natural. Adapun yang ingin dipelajari dan diterangkan dari penelitian ini adalah 

interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa non muslim di sekolah Katolik 

Yos Soedarso Pati. 

Tujuan utama yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial antara siswa muslim dengan 

siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati. 

2. Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa non muslim di 

lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati.

3. Mengetahui dan menggambarkan hambatan-hambatan dalam interaksi 

sosial siswa muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik 

Yos Soedarso Pati.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut peneliti akan melakukan tiga 

metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti 

akan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan interaksi sosial antara 

siswa muslim dengan siswa non muslim di sekolah Katolik Yos Soedarso Pati. 

Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman yang tepat agar dalam 

wawancara tetap terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.
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Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

INTERAKSI SOSIAL ANTARA SISWA MUSLIM DENGAN

SISWA NON MUSLIM DI SMA KATOLIK YOS SOEDARSO PATI

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat 

penting sebagai penguat data yang diperoleh melalui wawancara. Adapun hal-hal 

yang menjadi fokus dalam melakukan observasi antara lain sebagai berikut:

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat penting 

sebagai penguat data yang diperoleh melalui wawancara. Adapun hal-hal yang 

menjadi fokus dalam melakukan observasi antara lain sebagai berikut: 

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Letak lokasi penelitian

b. Latar belakang berdirinya sekolah

c. Kondisi lokasi penelitian, seperti sarana dan prasarana sekolah

2. Gambaran umum siswa, guru dan sekolah

a. Jumlah siswa SMA Katolik Yos Soedarso Pati

b. Jumlah siswa muslim dan non muslim

c. Jumlah guru/staf pengajar di SMA Katolik Yos Soedarso Pati

d. Fasilitas sekolah untuk siswa muslim

e. Fasilitas sekolah untuk siswa non muslim

3. Proses interaksi antar siswa di sekolah antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim

a. Dalam kegiatan belajar mengajar (mata pelajaran umum dan mata 

pelajaran religiositas)

b. Di luar kelas, seperti di perpustakaan, kantin

c. Dalam organisasi kesiswaan
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Indikator – indikator agar data yang diperoleh terfokus pada objek 

penelitian :

a. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa 

non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara siswa 

muslim dengan siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?

c. Apa hambatan-hambatan dalam interaksi sosial siswa muslim dengan 

siswa non muslim di lingkungan SMA Katolik Yos Soedarso Pati?
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Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

SUBJEK PENELITIAN

(UNTUK SISWA MUSLIM DAN NON MUSLIM)

INTERAKSI SOSIAL ANTARA SISWA MUSLIM 

DENGAN SISWA NON MUSLIM DI SMA KATOLIK YOS SEODARSO 

PATI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara subjek penelitian ini merupakan himpunan dari pokok-pokok 

permasalahan penelitian. 

A. Lokasi Penelitian

SMA Katolik Yos Soedarso Pati

B. Identitas Informan

1. Nama :

2. Umur :

3. Kelas :

4. Agama :

5. Alamat :

C. Pertanyaan

Informasi Umum:

1) Apa yang menjadikan Anda tertarik masuk ke sekolah ini?

2) Apa tujuan Anda masuk ke sekolah ini?

3) Apa pekerjaan orang tua Anda?

4) Berapa penghasilan orang tua Anda per bulan?

Fokus Penelitian Indikator Item Pertanyaan

1. Bentuk-bentuk 

interaksi  siswa 

muslim dengan 

Interaksi yang 

mengarah pada kerja 

sama

1. Seperti apa wujud nyata 

hubungan Anda dengan 

siswa muslim/non 
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siswa non muslim di 

SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati.

muslim di lingkungan 

sekolah?

2. Apakah Anda pernah 

melakukan kerja sama 

dengan siswa 

muslim/non muslim di 

dalam kelas?

3. Apakah Anda pernah 

melakukan kerja sama 

dengan siswa 

muslim/non muslim di 

luar kelas?

4. Apakah Anda mengikuti 

organisasi tertentu di 

sekolah?

5. Apakah Anda pernah 

melakukan kerja sama 

dengan siswa 

muslim/non muslim di 

organisasi yang Anda 

ikuti?

6. Kapan Anda biasanya 

melakukan kerja sama 

tersebut?

7. Mengapa Anda 

melakukan kerja sama 

tersebut?

8. Dalam hal apa biasanya 

kerja sama tersebut 

dilakukan?

9. Bagaimana bentuk kerja 
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Interaksi yang

mengarah pada 

Akomodasi

sama yang Anda lakukan 

dengan siswa 

muslim/non muslim di

dalam kelas?

10. Bagaimana bentuk kerja 

sama yang Anda lakukan 

dengan siswa 

muslim/non

muslim di luar kelas?

11. Bagaimana bentuk kerja 

sama yang Anda lakukan 

dengan siswa 

muslim/non

muslim dalam organisasi 

yang Anda ikuti?

1. Apakah  pernah terjadi 

permasalahan atau 

pertikaian dengan siswa 

muslim/non muslim di 

dalam kelas?

2. Apakah  pernah terjadi 

permasalahan atau 

pertikaian dengan siswa 

muslim/non muslim di 

luar kelas?

3. Apakah  pernah terjadi 

permasalahan atau 

pertikaian dengan siswa 

muslim/non muslim 

dalam organisasi 
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Interaksi yang 

mengarah pada per-

saingan

kesiswaan?

4. Kapan biasanya terjadi 

permasalahan/pertikaian  

antar siswa?

5. Bagaimana bentuk 

permasalahan/pertikaian 

tersebut?

6. Mengapa 

permasalahan/pertikaian 

tersebut dapat terjadi?

7. Bagaimana cara 

penyelesaian yang tepat 

untuk mengatasi 

permasalahan/pertikaian 

yang ada di dalam 

kegiatan/progam 

sekolah?

8. Bagaimana cara 

penyelesaian yang tepat 

untuk mengatasi 

permasalahan/pertikaian 

yang ada di luar 

kegiatan/progam 

sekolah?

1. Apakah pernah terjadi 

persaingan antar siswa?

2. Dalam hal apa 

persaingan tersebut 

terjadi?

3. Mengapa persaingan 
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Interaksi yang 

mengarah pada 

pertentangan

tersebut terjadi?

4. Kapan biasanya 

persaingan tersbut 

terjadi?

5. Bagaimana bentuk 

persaingan antar siswa di

dalam kelas?

6. Bagaimana bentuk 

persaingan antar siswa di

luar kelas?

7. Bagaimana bentuk 

persaingan antar siswa 

dalam organisasi 

kesiswaan?

1. Apakah pernah terjadi 

pertentangan antar siswa 

dalam kegiatan/program 

yang ada di dalam di 

sekolah?

2. Kapan biasanya terjadi 

pertentangan antar 

siswa?

3. Mengapa pertentangan 

tersebut dapat terjadi?

4. Bagaimana bentuk 

pertentangan antar siswa 

yang ada di dalam kelas?

5.   Bagaimana bentuk 

pertentangan antar siswa 

yang ada di luar kelas?
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2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Interaksi yang 

mengarah pada 

konflik

1. Situasi dalam 

berinteraksi

6. Bagaimana bentuk 

pertentangan antar siswa 

yang ada di dalam 

organisasi kesiswaan? 

1. Apakah pernah terjadi 

konflik antar siswa di 

sekolah?

2. Biasanya dalam bentuk 

apa konflik tersebut 

terjadi?

3. Apakah dalam 

kegiatan/program di

sekolah pernah terjadi

konflik antar siswa?

4. Mengapa konflik 

tersebut dapat terjadi?

5. Bagaimana bentuk 

konflik yang terjadi di 

dalam kelas?

6. Bagaimana bentuk 

konflik yang terjadi 

diluar kelas?

7. Bagaimana bentuk 

konflik yang ada di 

dalam organisasi 

kesiswaan?

1.  Dalam situasi apa saja 

Anda bekerjasama 
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interaksi sosial 2. Tujuan berinteraksi

3. Kekuasaan norma

dengan siswa 

muslim/non muslim?

2.  Apa tujuan Anda 

bekerjasama dengan 

siswa muslim/non 

muslim di lingkungan 

sekolah?

3. Apakah Anda 

menggunakan 

norma/aturan-aturan 

tertentu saat bekerjasama 

dengan siswa 

muslim/non muslim?

4. Jika iya, apa norma atau 

aturan yang Anda 

gunakan?

5.  Dalam situasi apa 

biasanya terjadi 

pertikaian antar siswa di 

lingkungan sekolah?

5.  Apa tujuan yang 

diinginkan oleh siswa 

sehingga terjadi 

pertikaian?

6.  Apakah Anda 

menggunakan norma-

norma tertentu untuk 

meminimalisir terjadinya 

pertikaian dengan siswa 

yang lain?

7. Dalam situasi apa 
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biasanya terjadi 

persaingan antar siswa?

8. Apa tujuan yang 

diinginkan oleh siswa 

yang terlibat persaingan 

tersebut?

9.  Apakah Anda 

menggunakan norma-

norma tertentu untuk 

meminimalisir terjadinya 

persaingan dengan siswa 

yang lain?

10. Dalam situasi apa 

biasanya terjadi 

pertentangan antar 

siswa?

11. Apa tujuan yang 

diinginkan oleh siswa 

sehingga terjadi 

pertentangan antar 

siswa?

12. Apakah Anda 

menggunakan norma-

norma tertentu untuk 

meminimalisir terjadinya 

pertentangan dengan 

siswa yang lain?

13.  Dalam situasi apa 

biasanya terjadi  konflik 

antar siswa?

14.  Apa tujuan yang 
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3. Hambatan-

hambatan dalam 

berinteraksi

1. In group Feeling

(mengelompok)

2. Dominasi kelompok 

tertentu

3. Minimnya wadah 

interaksi

diinginkan oleh siswa 

yang terjadi konflik 

tersebut?

15.  Apakah Anda 

menggunakan norma-

norma tertentu untuk 

meminimalisir terjadinya 

konflik dengan siswa 

yang lain?

1. Bagaimana pola 

pergaualan antar siswa di 

sekolah?

2. Apakah Anda lebih 

senang bekerjasama 

dengan siswa yang 

seagama atau berbeda 

agama? Mengapa?

3. Apakah dalam kerja 

sama dengan siswa 

muslim/non muslim 

Anda tetap 

mengelompok dengan 

teman yang seagama?

4. Apakah dalam kerja 

sama yang Anda lakukan 

dengan siswa 

muslim/non muslim 

terdapat kelompok siswa 

yang mendominasi?

5. Jika iya, siapa saja 
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kelompok siswa yang 

mendominasi tersebut?

6. Kegiatan/program apa 

saja yang harus diikuti 

oleh semua siswa?

7. Apa Anda mengikuti 

kegiatan tersebut? 

Mengapa?

8. Adakah siswa yang 

membentuk kelompok 

sendiri atau gank

bedasarkan persamaan 

agama di sekolah?

9. Apakah Anda juga 

berinteraksi dengan 

kelompok siswa atau 

gank tersebut?

10. Menurut Anda apakah 

dengan adanya kelompok 

siswa atau gank tersebut 

dapat menimbulkan 

pertikaian antar siswa?

11. Adakah program di 

sekolah yang 

dikhususkan untuk 

mendamaikan siswa yang 

bertikai?

12. Menurut Anda apakah 

dengan adanya kelompok 

siswa atau gank tersebut 

dapat menimbulkan 
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persaingan antar siswa?

13. Adakah program di 

sekolah yang 

dikhususkan untuk 

memfasilitasi siswa yang 

terlibat persaingan?

14. Menurut Anda apakah 

dengan adanya kelompok 

siswa atau gank tersebut 

dapat menimbulkan 

pertentangan antar 

siswa?

15. Adakah program 

disekolah yang 

dikhususkan untuk 

mendamaikan siswa yang 

terlibat pertentangan?

16. Menurut Anda apakah 

dengan adanya kelompok 

siswa atau gank tersebut 

dapat menimbulkan 

konflik antar siswa?

17. Adakah program di 

sekolah yang 

dikhususkan untuk 

mendamaikan siswa yang 

berkonflik?
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Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN

(UNTUK GURU DI SMA KATOLIK YOS SOEDARSO PATI)

INTERAKSI SOSIAL ANTARA SISWA MUSLIM 

DENGAN SISWA NON MUSLIM DI SMA KATOLIK YOS SOEDARSO 

PATI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara informan ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian. 

A. Lokasi Penelitian

SMA Katolik Yos Soedarso Pati

B. Identitas Informan

1. Nama :

2. Umur :

3. Agama :

4. Jabatan :

5. Alamat :

C. Pertanyaan

Fokus Penelitian Indikator Item Pertanyaan

1. Profil SMA 

Katolik Yos 

Soedarso Pati.

Gambaran umum 1. Bagaimana awal 

terbentuknya SMA 

Katolik Yos Soedarso 

Pati?

2. Apa tujuan didirikannya 

SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?

3. Apa visi dan misi dari 
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2. Interaksi sosial 

antara siswa di SMA 

Katolik Yos 

Soedarso Pati

Proses Interaksi

SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?

4. Ada berapa jumlah guru 

dan siswa di SMA 

Katolik Yos Soedarso 

Pati?

5. Berapa jumlah kelas 

yang ada di SMA 

Katolik Yos Soedarso 

Pati?

6. Apa saja sarana dan 

prasarana yang ada di 

SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?

7. Apa saja 

kegiatan/program yang 

ditujukan bagi siswa di 

SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?

8. Bagaimana pola 

pembelajaran 

religiositas?

1. Bagaimana hubungan 

sosial antar siswa di 

SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati?

2. Apakah pernah terjalin 

kerjasama antar siswa 

dilingkungan sekolah?

3. Bagaimana bentuk 
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kerjasama tersebut?

4. Apakah pernah terjadi 

pertikaian antar siswa di 

lingkungan sekolah?

5. Bagaimana bentuk 

pertikaian tersebut?

6. Apakah pernah terjadi 

persaingan antar siswa di 

lingkungan sekolah?

7. Dalam bentuk apa 

persaingan tersebut?

8. Apakah pernah terjadi 

pertentangan antar 

siswa?

9. Bagaimana bentuk 

pertentangan tersebut?

10. Apakah pernah terjadi 

konflik antar siswa?

11. Bagaimana konflik 

tersebut terjadi?

12. Bagaimana solusi yang 

tepat untuk mengatasi 

permasalahan yang 

terjadi antar siswa di 

lingkungan sekolah?

13. Bagaimana upaya    

sekolah untuk 

menciptakan interaksi 

yang harmonis antar 

siswa
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Lampiran V

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

DAN INFORMAN

A. Subjek Penelitian

1. Identitas Subjek Penelitian

a. Nama : Natalia Desi Randika

b. Umur : 16 tahun

c. Kelas : X-2

d. Agama : Kristen

e. Alamat : Ds. Sarimulyo, Kec. Winong, Kab. Pati

2. Identitas Subjek Penelitian

a. Nama : Yolla Enendia Efendi Putri

b. Umur : 15 tahun

c. Kelas : XI IPA

d. Agama : Islam

e. Alamat : Ds. Purwarirto Kec. Tayu, Kab. Pati

3. Identitas Subjek Penelitian

a. Nama : Anastasia Legsiani

b. Umur : 17 tahun

c. Kelas : XI IPA

d. Agama : Islam

e. Alamat : Ds. Geritan Kec. Pati, Kab. Pati

4. Identitas Subjek Penelitian

a.   Nama : Agus Prasetya Metalinda

              b.   Umur : 16 tahun

c.   Kelas : X-3

d.  Agama : Islam

e.  Alamat : Ds. Rogowangsur Blimbing 3
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5. Identitas Subjek Penelitian

a.   Nama : Devi Rahmawati Soeli

b.   Umur : 16 tahun

c.   Kelas : X-3

d.  Agama : Islam

e.  Alamat : Perumnas Sidoreto No.68

6. Identitas Subjek Penelitian

a.   Nama : Sri Pujawati

b.   Umur : 15 tahun

c.   Kelas : X-2

d.  Agama : Islam

e.  Alamat :Ds. Margomulyo gempol, Juwana-Pati

7. Identitas Subjek Penelitian

a.  Nama : Imelda Chriswanis Harita

b. Umur : 15 tahun

c.  Kelas : X-3

d. Agama : Katolik

e. Alamat : Perum Rendole Indah Blok F, No..107 E 

8. Identitas Subjek Penelitian

a. Nama : Matheas Prabha Da Lastta

b. Umur : 16 tahun

c. Kelas : X-1

d. Agama : Katolik

e. Alamat : Jln. Pratomo no.3 Pati

9. Identitas Subjek Penelitian

a. Nama : Augustina Melani S.P

b. Umur : 16 tahun

c. Kelas : XI IPS 1

d. Agama : Katolik

d. Alamat : Jln. Pati Tlogowungu, no. 7
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10. Identitas Subjek Penelitian

a.   Nama : Novi Maria Winarsih

              b.   Umur : 16 tahun

c.   Kelas : X-1

d.  Agama : Kristen

e.  Alamat : Ds. Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati

11. Identitas Subjek Penelitian

a.   Nama : Lie Elvina

b.   Umur : 16 tahun

c.   Kelas : XI IPA 

d.  Agama : Buddha

e.  Alamat : Jln Dr. Wahidin gg Nakula Rt.02/Rw02 

Pati

12. Identitas Subjek Penelitian

a.   Nama : Chindria Theresia Hanggariskha

b.   Umur : 17 tahun

c.   Kelas : XI IPS 1

d.  Agama : Kristen

e.  Alamat : Pati, Rendole Indah

B. Informan Penelitian

1. Identitas Informan

a. Nama : Prasetyati

b. Umur : 50 tahun

c. Agama : Kristen

d. Pekerjaan/Jabatan : Guru Pkn/ wakil Humas

e. Alamat :Kel.Kaborongan gg.3, Kec Pati, Kab Pat

2. Identitas Informan

a. Nama : Adi Sani Respati

b. Umur : 27 tahun

c. Agama : Katolik
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d. Pekerjaan/ Jabatan : Guru Penjas/pembina agama Katolik

e. Alamat : Perum KBB Blok B9, Sidokerto Pati


