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SARI
Nugroho, Dimas Bayu Aji. 2013. Pola Pergaulan Siswa di SD 
Wijayakusuma Dalam Membangun Multikulturalisme di Kecamatan Lasem 
Kabupaten Rembang.Skripsi.Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. At Sugeng 
Priyanto, M. Si. Pembimbing II : Andi Suhardiyanto, S. Pd; M. Si.
Kata Kunci: Pola Pergaulan, Siswa, Multikulturalisme

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang 
sangat menarik. Keberagaman mulai dari perbedaan agama, suku, etnis, 
budaya serta bahasa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat 
menciptakan suatu keadaan yang multikulturalisme dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perbedaan tersebut memberikan 
warna tersendiri dalam suatu interaksi sosial dalam pergaulan siswa SD 
Wijayakusuma Lasem. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Mengetahui pola pergaulan yang terjadi di SD Wijayakusuma Lasem dalam 
membangun multikulturalisme, (2) Mengetahui faktor-faktor yang 
mendukung terwujudnya multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem, (3) 
Mengetahui kendala yang dihadapi pendidik dalam memahami perbedaan 
yang dimiliki oleh siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem dalam proses 
pembelajaran.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan 
observasi. Tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis yang terdiri dari
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pola pergaulan yang 
terjadi di SD Wijayakusuma Lasem, siswa siswi saling bergaul satu sama 
lain dengan akrab, rukun tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Hal 
ini ditunjukkan dengan interaksi siswa yang inklusif pada saat kegiatan 
pembelajaran dikelas, pada jam istirahat dan pada belajar kelompok (2) 
Faktor-faktor yang mendukung terwujudnya multikulturalisme di SD 
Wijayakusuma Lasem antara lain beragamnya agama, suku, budaya, rasa 
saling menghormati dan menghargai, dan dukungan dari masyarakat. Selain 
faktor faktor pendukung tersebut, masih terdapat faktor pendukung yang 
lebih signifikan yaitu perubahan nama sekolah, seragam bebas hari jumat, 
guru guru SD Wijayakusuma yang mempunyai rasa toleransi terhadap siswa, 
aturan sekolah yang tidak diskriminasi, rapat atau musyawarah pertemuan 
antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, pembauran seni budaya antara 
jawa dan tionghoa, perayaan hari besar agama, saling bantu membantu dalam 
persiapan kegiatan agama, serta animo masyarakat yang sangat antusias 
terhadap sekolah (3) Kendala yang dihadapi pendidik dalam memahami 
perbedaan yang dimiliki siswa berasal dari segi internal dan eksternal. 
Kendala internal antara lain karakteristik tingkat emosional siswa yang 
berbeda-beda, perselisihan antar siswa dan orang tua siswa. Kendala 
eksternal dapat berupa pengaruh dari luar sekolah seperti pengaruh teknologi 
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internet, pergaulan dengan teman yang tidak baik serta tontonan acara 
televisi yang kurang mendidik.

Simpulan yang dapat diambil adalah pola pergaulan siswa SD 
Wijayakusuma Lasem terjadi secara terbuka, akrab dan bersifat inklusif. 
Faktor-faktor yang mendukung terwujudnya multikulturalisme di SD 
Wijayakusuma Lasem antara lain beragamnya agama, suku, budaya, rasa 
saling menghormati dan menghargai, dan dukungan dari masyarakat. Selain 
faktor faktor pendukung tersebut, masih terdapat faktor pendukung yang 
lebih signifikan yaitu perubahan nama sekolah, seragam bebas hari jumat, 
guru guru SD Wijayakusuma yang mempunyai rasa toleransi terhadap siswa, 
aturan sekolah yang tidak diskriminasi, rapat atau musyawarah pertemuan 
antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, pembauran seni budaya antara 
jawa dan tionghoa, perayaan hari besar agama, saling bantu membantu dalam 
persiapan kegiatan agama, serta animo masyarakat yang sangat antusias 
terhadap sekolah. Kendala yang dihadapi pendidik lebih bersifat menusiawi. 
Kendala berasal dari kendala internal dan kendala eksternal. Bagi sekolah 
disarankan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik terhadap siswa 
tanpa membeda-bedakan perbedaan yang dimiliki siswa siswi SD 
Wijayakusuma Lasem. Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan siswa, 
mengadakan kegiatan kegiatan bersama yang menghibur bagi masyarakat 
untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat 
manusia. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman 

budaya. Hal ini terlihat pada berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, seperti 

sistem religi, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem mata 

pencaharian, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Keanekaragaman ini juga 

disebabkan karena letak Indonesia yang strategis dan terdiri atas kepulauan. 

Indonesia sebagai suatu bangsa yang mempunyai keanekaragaman budaya 

yang diikat dalam semangat “Bhinneka Tunggal Ika”, dituntut untuk mampu 

mengelola keragaman atau pluralistik itu secara baik, dan pengelolaan keragaman 

secara baik akan bisa memunculkan kondisi yang dapat memberi kontribusi yang 

optimal dalam usaha memperkokoh dan memperkuat semangat kebangsaan dalam 

bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pernyataan 

dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan meskipun 

negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keragaman yang begitu kompleks. 

Keanekaragaman budaya ini perlu dilestarikan oleh masyarakat. Akan tetapi 

keragaman yang ada dalam bangsa Indonesia tersebut pada kenyataannya 

seringkali menjadi momok yang memunculkan perselisihan diantara perbedaan 

suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia.
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Indonesia mempunya keragaman budaya yang sangat pluralistik, meliputi 

suku, ras, agama, budaya, dan golongan. Telah menjadi hal yang umum tatkala 

banyak terjadi konflik antar suku bangsa di Indonesia. Perbedaan yang ada 

tersebut justru menjadi pemicu terjadinya konflik antar suku yang mana 

seharusnya segala keragaman di Indonesia itu menjadi kekayaan ragam yang 

multikultural. 

Keragaman yang sangat kompleks yang ada di Indonesia menjadikan 

negara ini mempunyai beragam budaya yang multikultural. Multikultural yang 

ada di Indonesia seharusnya mengesampingan dominasi SARA yang seringkali 

suatu golongan menganggap golongan dia yang paling baik. Hal tersebutlah yang 

seharusnya dihilangkan, anggapan bahwa tidak ada suku atau budaya yang lebih 

baik dari pada budaya mereka. 

Rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama harus ditingkatkan 

agar perselisihan antar suku ataupun golongan tidak terjadi hanya karena 

perbedaan yang beragam jenis. Jika telah tumbuh rasa saling hormat dan 

menghargai dalam segala keberagaman tersebut maka akan tercipta kerukunan 

antar golongan, kesederajatan di dalam kehidupan sehari-hari dan semakin mudah 

dalam menuju masyarakat yang multikulturalisme.

Keadaan yang multikultural ini membawa dampak yang besar terhadap 

jenjang pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali di salah satu lembaga pendidikan 

sekolah dasar yaitu SD Wijayakusuma yang terletak di Kecamatan Lasem, 

Kabupaten Rembang.
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Lasem merupakan daerah kecil di provinsi Jawa Tengah ke arah timur 

yang mempunyai julukan Tiongkok kecil. Salah satu alasan mengapa Lasem di 

juluki Tiongkok kecil karena disana terdapat berbagai keanekaragaman agama, 

etnis, dan budaya. Masih banyak peninggalan sejarah budaya yang masih berdiri 

kokoh, sebagai bukti bahwa di Lasem terdapat berbagai budaya yang beragam dan 

mempunyai pluralistik menuju masyarakat multikultural. Dalam bidang 

pendidikan masyarakat yang beragam tersebut terkumpul dalam satu naungan 

sekolah dasar swasta yang meliputi siswa siswi yang beraneka ragam budaya dan 

agama. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindhu ada dalam SD Wijayakusuma. 

Selama bertahun-tahun keberagaman tersebut telah saling berinteraksi satu sama 

lain.

Keberagaman agama, etnis, dan budaya yang dimiliki oleh siswa siswi di 

sekolah tersebut akan berdampak besar pada pola pergaulan di lingkungan sekolah 

maupun diluar sekolah. Sudah barang tentu guru sebagai tenaga pendidik di 

sekolah tersebut telah mempunyai cara dalam menyadari dan memahami 

keberagaman yang dimiliki anak didiknya dalam proses pembelajaran di kelas 

maupun di luar kelas. Apakah dalam bergaul siswa siswi tersebut memilah milah 

teman bergaulnya atau menindas golongan minoritas dan mengunggulkan 

golongan mayoritas yang akan berdampak diskriminasi sosial di lingkungan 

sekolah. Pola pergaulan dan pertemanan antar siswa yang dilatarbelakangi oleh 

segala perbedaan suku, agama, etnis, dan budaya tersebutlah yang menjadi 

perhatian khusus peneliti dalam meneliti pola pergaulan yang ada di SD 

Wijayakusuma.
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SD Wijayakusuma Lasem mempuyai siswa siswi yang berlatar belakang 

berbeda-beda. Mulai dari agama, suku, etnis, serta budaya. Agama mulai dari 

Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Dari segi suku, terdapat suku Jawa dan 

Cina, kemudian dari segi etnis terdapat etnis Jawa dan etnis Tionghoa/Cina serta 

budaya yang beraneka ragam seperti kesenian barongsai dan tarian tradisional.

Kelas
Siswa yang beragama

Islam Kristen Katholik Hindu Budha
I 18 6 2 1 -
II 27 4 1 - -
III 24 3 3 - -
IV 26 4 2 - -
V 23 3 6 - -
VI 18 6 2 - -

Jumlah 136 26 16 1
Sumber : Profil SD Wijayakusuma Lasem Januari 2013

Tabel : Jumlah siswa SD Wijayakusuma Lasem

Disamping keragaman agama, juga terdapat keragaman budaya yang 

mencerminkan multikultural dalam pola pergaulan siswa. Salah satunya yaitu 

tercermin dalam ketrampilan yang dimiliki siswa ditampilkan ketika ada suatu 

event atau acara keagamaan atau acara kesenian. Salah satunya yaitu kesenian 

kesenian barongsai bagi siswa yang beragama non islam, namun ketika acara telah 

selesai barongsai tersebut dimainkan anak yang tidak hanya beragama non islam 

saja tetapi anak islam pun senang bermain barongsai bersama anak anak non 

islam. Selain barongsai juga ada tarian tradisional yang dimainkan oleh siswa 

siswi SD Wijayakusuma Lasem. Tarian ini dimainkan bukan hanya siswa dari 

suku Jawa saja, atau siswa Islam saja namun suku Cina serta siswa non Islam pun 

juga turut serta dalam memainkan tarian ini dengan penuh keceriaan dan 

semangat.
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Keberagaman yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, dan 

budaya yang dimiliki oleh siswa siswi di SD Wijayakusuma membuat ketertarikan 

peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pola Pergaulan 

Siswa di SD Wijayakusuma Dalam Membangun Multikulturalisme di 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pergaulan yang terjadi di SD Wijayakusuma Kecamatan 

Lasem dalam membangun multikulturalisme?

2. Faktor apa sajakah yang mendukung terwujudnya multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma?

3. Kendala apa sajakah yang dihadapi pendidik dalam memahami perbedaan 

yang dimiliki oleh siswa siswi SD Wijayakusuma dalam proses 

pembelajaran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan fokus permasalahan penelitian di atas, maka penelitian 

ini dilaksankan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pola pergaulan yang terjadi di SD Wijayakusuma 

dalam membangun multikulturalisme.

2. Mengetahui faktor faktor yang mendukung terwujudnya multikulturalisme di 

SD Wijayakusuma.
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3. Mengetahui kendala kendala yang dihadapi pendidik dalam memahami 

perbedaan yang dimiliki oleh siswa siswi SD Wijayakusuma dalam proses 

pembelajaran.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memperoleh gambaran dan deskripsi mengenai pola pergaulan siswa di 

SD Wijayakusuma dalam membangun multikulturalisme di Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang. Sebagai bahan referensi evaluasi kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Rembang tentang pengembangan pendidikan multikultural yang 

lebih bijaksana dalam membangun multikulturalisme pada tingkat sekolah 

dasar di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Sebagai bahan referensi dan 

acuan bagi para pembaca atau para peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi para komponen dalam instansi pendidikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan multikultural pada tingkat sekolah dasar. Hasil 

penelitian ini juga dapat dipakai bahan evaluasi oleh para komponen 

pendidikan agar dapat menyelenggarakan kurikulum pendidikan multikultural 

pada tingkat sekolah dasar yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai.
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b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan membangkitkan 

motivasi belajar siswa serta memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai 

dan sikap toleransi, solidaritas, tenggang rasa kepada sesama.

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai 

bekal untuk menghadapi masa depan serta kelak pada saat menjadi guru 

nantinya mampu mengetahui karakteristik siswa yang berbeda dalam proses 

pembelajaran disekolah. 

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan deskripsi 

tentang pentingnya pendidikan multikultural pada tingkat sekolah dasar 

sebagai bentuk upaya menuju masyarakat yang multikultural di Kecamatan 

Lasem. Penelitian ini juga memberikan wacana bagi masyarakat bahwa 

segala keberagaman yang ada di Lasem merupakan kekayaan yang harus 

dijaga, dilestarikan, dan dibanggakan dengan cara saling menghormati dan 

menghargai segala perbedaan yang ada dalam masyarakat yang akan 

menjadikan keberagaman tersebut menjadi sebuah pluralistik yang menawan. 

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah dimasudkan agar ada kesamaan pemahaman terhadap 

istilah – istilah yang terdapat dalam judul penelitian yaitu Pola Pergaulan Siswa 
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SD Wijayakusuma Dalam Membangun Multikulturalisme. Adapun istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola Pergaulan

Pola pergaulan adalah suatu hubungan yang terjalin antar individu satu 

dengan yang lainnya dan menyangkut persahabatan, tingkah laku yang dilakukan 

oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan 

kelompok di lingkungan sekolah.

2. Siswa Sekolah Dasar

Siswa adalah seorang individu yang belajar di sebuah lembaga pendidikan 

dan merupakan pelaku atau sasaran utama dari kegiatan belajar mengajar. Sekolah 

Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah 

dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas satu sampai kelas enam.

Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun.

Jadi yang dimaksud siswa SD Wijayakusuma Lasem adalah seseorang yang 

berumur 7-12 tahun terdaftar sebagai siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem, yang 

sedang belajar di sebuah lembaga pendidikan dan menjadi komponen dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

3. Multikulturalisme 

Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks 

yaitu “multi” yang berarti plural atau banyak, “kulturalisme” berarti kultur atau 

budaya. Multikulturalisme merupakan sebuah konsep dimana sebuah masyarakat 

yang mempunyai berbagai keberagaman, hidup berdampingan dalam perbedaan 

yang dimiliki tanpa mempermasalahkan perbedaan agama, ras, suku, budaya.
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Jadi yang dimaksud multikulturalisme dalam penelitian ini adalah suatu 

keadaan dimana terdapat beragam perbedaan mulai dari agama, suku, budaya di 

tengah tengah lingkungan pendidikan sekolah dasar mampu menciptakan suasana 

yang harmonis tanpa mempermasalahkan perbedaan tersebut.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Pergaulan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata pola berarti patron, model. 

Sedangkan model itu sendiri berarti mode, ragam, acuan, ukuran yang di contoh 

(Depdiknas, 2002 : 885). Pengertian pergaulan menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah perihal bergaul, pencampuran dalam persahabatan (Depdiknas, 

2002 : 339). Selanjutnya Ghozally (2007 : 80) berpendapat bahwa pergaulan bisa 

diartikan sebagai hubungan antar individu yang didalamnya menyangkut tingkah 

laku, perasaan, dan jati diri. Pengertian pergaulan sama halnya dengan interaksi 

sosial. Menurut Basrowi (2005 : 138) interaksi sosial adalah suatu hubungan 

dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok 

maupun orang dengan kelompok manusia

1. Ragam Pola Pergaulan 

Ragam pola pergaulan ada 2 yaitu pola pergaulan terarah dan pola 

pergaulan tidak terarah. 

a. Pola pergaulan terarah adalah pola pergaulan yang menuju kearah lingkungan 

positif dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. 

b. Pola pergaulan tidak terarah adalah pola pergaulan yang menuju ke arah 

lingkungan bebas (tanpa aturan) dan kebanyakan pergaulan ini melanggar 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. (Itmamulwafa : 2012)



11

2. Dampak Pergaulan 

Dampak pergaulan tergantung pada pola pergaulan yang terjadi pada 

individu. Pola pergaulan terarah bisa merujuk siswa pada prestasi yang cukup baik 

karena dalam pola pergaulan ini siswa tidak melanggar norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. Contoh seorang siswa yang rajin belajar kelompok akan 

ikut berdampak positif pada prestasi akademiknya. Sedangkan dalam pola 

pergaulan tidak terarah bisa merujuk siswa pada prestasi yang kurang baik karena 

dalam pergaulan ini siswa cenderung mempunyai pikiran dan tingkah laku yang 

negatif. Contoh seorang siswa yang bergaul dengan orang yang tidak 

berpendidikan akan mengakibatkan siswa tersebut ikut pada teman 

sepergaulannya tersebut. (Itmamulwafa : 2012).

3. Pengelompokan masyarakat multikultural ditinjau dari sikap pergaulannya 

ada dua yaitu (Syarbaini : 2009 : 114) :

a. Masyarakat eksklusif yaitu masyarakat yang merasa takut kepada pengaruh 

budaya lain yang dapat merusak kebudayaan mereka. Keyakinan itu 

menjadikan mereka membatasi pergaulannya dengan masyarakat lain 

termasuk dalam hal perkawinan dn keyakinan atau agama.

b. Masyarakat inklusif yaitu masyarakat yang bersikap akomodatif terhadap 

budaya lain sehingga mereka mudah berhubungan dengan masyarakat lain 

dan menganggap setiap manusia mempunyai harkat yang sama.

Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari pola pergaulan 

tidak jauh berbeda dengan interaksi sosial. Pola pergaulan adalah hubungan yang 

terjalin antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun 
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kelompok dengan kelompok yang menyangkut tingkah laku, perasaan dan jati 

diri.

B. Siswa Sekolah Dasar

1. Pengertian Siswa Sekolah Dasar

Keragaman budaya dalam satu komunitas merupakan model 

pemberdayaan, terutama dalam proses pendidikan. Disekolah unggulan yang 

sering terjadi adalah saling menguatnya sistem pergaulan dalam stratifikasi yang 

homogen (ras, kelas sosial dan sejenisnya), sehingga tidak memberi peluang 

adanya interaksi sosial yang sehat dan wajar. (Salim : 2004: 315-316). 

Siswa merupakan salah satu unsur-unsur pendidikan yang terpenting 

karena siswa menjadi sasaran utama dari proses pendidikan. Siswa dapat 

dikatakan juga sebagai peserta didik. Pandangan modern cenderung menyebut 

demikian  oleh karena peserta didik (tanpa pandang usia) adalah subjek atau 

pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri 

(mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah masalah hidup 

yang dijumpai sepanjang hidupnya (Tirtarahardja : 2005 : 52). 

Siswa adalah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan dan 

merupakan pelaku dalam kegiatan belajar mengajar. (Aminuddin Rasyad 2000 : 

105 dalam Prasetyo Eko : 2012). Sedangkan dalam pengertian lain, peserta didik 

dapat diartikan sebagai warga belajar dan peserta pelatihan yang sedang 

melakukan kegiatan belajar (Rifa’i : 2009 : 84).
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Siswa disebut juga anak didik. Anak didik dalam pengertian pada 

umumnya adalah tiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengaruh dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak 

didik dalam pengertian pendidikan yang khusus atau sempit adalah anak yang 

belum dewasa yang diserahkan kepada tanggungjawab pendidik (Barnadib : 1990 

: 38-39).

Para siswa merupakan anggota komunitas etnis dan kultural, warga dari 

komunitas politik, dan juga bagian dari manusia. (Parekh :2008 :302)

Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami ialah:

a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga 

merupakan insan yang unik. Anak sejak lahir telah memiliki potensi potensi 

yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Untuk mengaktualisasikannya 

membutuhkan bantuan dan bimbingan.

b. Individu yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud ialah 

perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik secara wajar, baik ditujukan 

kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian lingkungan. 

c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. 

Dalam perkembangannya peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan.

d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangan 

peserta didik ia mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah 

kedewasaan. Pendidik tidak boleh memaksakan agar peserta didik berbuat 

menurut pola yang dikehendaki pendidik. Hal ini dimaksudkan agar peserta 
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didik memperoleh kesempatan memerdekakan diri dan bertanggung jawab 

sesuai dengan kepribadiannya sendiri. (Tirtarahardja : 2005 : 52-53) 

Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di 

Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas satu 

sampai kelas enam. Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun.

Sekolah Dasar termasuk dalam pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan, menumbuhkan sikap 

dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik 

untuk mengikuti pendidikan menengah (Hasan : 2005 : 22).

2. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam tahun sampai kira kira sebelas atau dua belas tahun. 

Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar, dan dimulainya 

sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan 

tingkah lakunya. 

Pada masa bersekolah ini secara relatif anak-anak lebih mudah dididik 

dari pada masa sebelumnya dan sesudahnya. Pada masa ini menurut Suryobroto 

(dalam Djamarah, 2008 : 124) dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu :

a. Masa kelas rendah sekolah dasar

Masa kelas rendah sekolah dasar kira-kira umur 6 atau tujuh sampai 

umur sembilan atau sepuluh tahun. Beberapa sifat khas anak-anak pasa masa ini 

antara lain adalah seperti yang disebutkan dibawah ini :
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1. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan 

jasmani dengan prestasi sekolah.

2. Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan 

permainan yang tradisional.

3. Ada kecenderungan memuji diri sendiri.

4. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu 

dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain.

5. Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya 

tidak penting.

6. Pada masa ini (terutama pada umur 6-8 tahun) anak menghendaki nilai (angka 

rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang layak diberi 

nilai baik atau tidak.

b. Masa kelas tinggi sekolah dasar

Masa kelas tinggi sekolah dasar ini kira-kira umur 9 atau 10 sampai kira-

kira umur 12 atau 13 tahun. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini adalah 

sebagai berikut :

1. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang kongkret, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan yang praktis.

2. Amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar.

3. Menjelang akhir pada masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata 

pelajaran khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya 

faktor-faktor.
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4. Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang 

dewasa lainnya.

5. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya 

untuk dapat bermain bersama-sama. Di dalam permainan ini biasanya anak 

tidak lagi terikat pada aturan permainan yang tradisional, mereka membuat 

peraturan sendiri.

Masa anak sekolah dasar juga disebut masa kanak-kanak akhir yang kira 

kira anak berumur 6-12 tahun. Masa ini juga disebut pula sebagai masa bermain, 

dengan ciri ciri memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok 

sebaya, keadaan fisik yang memungkinkan anak memasuki dunia permainan dan 

memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, simbol dan 

sebagainya (Poerwanti, 2005:44). 

Karakteristik anak usia sekolah dasar tidak hanya itu. Karakteristik anak 

usia sekolah dasar (Sumantri dan Sukmadinata dalam Wardani, 2012) yaitu :

a. Senang bermain. 

Siswa-siswa sekolah dasar terutama yang masih berada di kelas-kelas 

rendah pada umumnya masih suka bermain. Oleh karena itu, guru sekolah dasar 

dituntut untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang bermuatan 

permainan, khususnya untuk siswa kelas rendah.

b. Senang bergerak. 

Siswa sekolah dasar berbeda dengan orang dewasa yang bisa duduk dan 

diam mendengarkan ceramah selama berjam-jam. Mereka sangat aktif bergerak 

dan hanya bisa duduk dengan tenang sekitar 30 menit saja. Oleh karena itu, guru 



17

seharusnya merancang model pembelajaran yang dapat membuat anak aktif 

bergerak atau berpindah.

c. Senang bekerja dalam kelompok. 

Guru sebagai pendidik perlu membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa untuk menyelesaikan tugas 

secara berkelompok. Dengan bergaul dalam kelompoknya, siswa dapat belajar 

bersosialisasi, belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, belajar setia kawan 

dan belajar mematuhi aturan-aturan dalam kelompok.

d. Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Mereka berusaha menghubungkan konsep-konsep yang sebelumnya telah 

dikuasai dengan konsep-konsep yang baru dipelajari. Suatu konsep akan cepat 

dikuasai anak apabila mereka dilibatkan langsung melalui praktik dari apa yang 

diajarkan guru. Oleh sebab itu, guru seharusnya merancang model pembelajaran 

yang melibatkan anak secara langsung dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pengertian siswa dan sekolah dasar yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud siswa sekolah dasar 

adalah seorang individu yang terdaftar dalam lembaga pendidikan dan pelaku 

kegiatan belajar mengajar dan individu tersebut menempuh pendidikan formal 

selama 6 tahun yang selanjutnya menjadi dasar untuk melanjutkan ke sekolah 

menengah. 
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C. Multikulturalisme 

1. Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat 

multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui 

dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun 

secara kebudayaan (Agus Rifai dalam Maulanusantara, 2008).

Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu 

“multi” yang berarti plural, “kulturalisme” berisi pengertian kultur atau budaya 

(Tilaar : 2004 : 82). Jadi dapat secara singkat bahwa multikulturalisme adalah 

budaya yang beraneka ragam. Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok 

kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas tersebut 

mempunyai budayanya masing masing.

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, 

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

(aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan 

martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya 

masing-masing yang unik (Mahfud : 2009 : 75). 

Multikulturalisme merupakan sebuah konsep dimana sebuah komunitas 

dalam konteks kebangsaan yang mengakui keberagaman, perbedaan dan 

kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, agama dan lain sebagainya (Mahfud : 2006

: 225).
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Menurut Lawrence Blum, multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, 

penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan 

keingintahuan tentang budaya etnis lain (Ujan : 2009 : 14).

Dwicipta dalam tulisannya yang berjudul “Sastra Multikultural” 

mengartikan multikulturalisme jangan dipahami sebagai suatu doktrin politik 

dengan suatu kandungan program, maupun suatu aliran filsafat dengan suatu 

keketatan teori tentang ruang lingkup manusia di dunia, melainkan sebagai suatu 

perspektif atau suatu cara pandang tentang kehidupan manusia lain (Ujan : 2009 : 

14). 

Sementara menurut Abdullah menyatakan bahwa multikulturalisme adalah 

sebuah paham yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya 

lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan 

kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya. (Naim : 

2010 : 125)

Multikulturalisme merupakan kepercayaan yang menyatakan bahwa 

kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cultural groups) dapat hidup 

berdampingan secara damai yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati 

budaya lain. (Cholil : 2008 : 7)

Namun, multikulturalisme bukan merupakan cara pandang yang 

menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, melainkan justru mencoba membantu 

pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling 

menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan 
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yang ada, agar tercipta perdamaian dan dengan demikian kesejahteraan dapat 

dinikmati oleh seluruh umat manusia. (Ujan : 2009 : 15).

Berdasarkan pengertian tentang multikulturalisme dari para ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan 

multikulturalisme adalah sebuah keadaan dimana masyarakat yang terdiri dari 

beragam perbedaan dapat hidup berdampingan dan memiliki rasa saling 

menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.

2. Faktor yang mendorong adanya Multikultural di Indonesia

a. Faktor Sejarah Indonesia 

Indonesia adalah negeri yang kaya dan subur. Segala sesuatu yang diperlukan 

semua bangsa tumbuh di Indonesia. Misalnya, palawija dan rempahrempah. 

Oleh karena itu, Indonesia menjadi negeri incaran bagi bangsa lain. Sejak tahun 

1605 bangsa Indonesia telah dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain yaitu Portugis, 

Belanda, Inggris, Cina, India, dan Arab. Kesemua bangsa tersebut datang dengan 

maksud dan tujuan masing-masing. Oleh karena itu, mereka tinggal dan menetap 

dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki 

struktur ras dan budaya yang makin beragam. 

b. Faktor Geografis 

Apabila dilihat secara geografisnya Indonesia berada di jalur persilangan 

transportasi laut yang ramai dan strategis. Oleh karena itu, banyak bangsa-

bangsa pedagang singgah ke Indonesia sekadar untuk berdagang. Bangsa-bangsa 

tersebut seperti Arab, India, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Korea, Cina, 

Belanda, Jerman, dan lain-lain. Semua bangsa tersebut mempunyai struktur 
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budaya yang berbeda-beda. Persinggahan ini mengakibatkan masuknya unsur 

budaya tertentu ke negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masuknya bahasa 

Inggris, bahasa Belanda, agama Islam, Nasrani, Hindu, dan Budha. 

c. Faktor Bentuk Fisik Indonesia 

Apabila dilihat dari struktur geologinya, bangsa Indonesia terletak di 

pertemuan tiga lempeng benua besar. Hal ini menjadikan Indonesia berbentuk 

negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Masing-masing pulau 

mempunyai karakteristik fisik sendiri-sendiri. Untuk mempertahankan hidup, 

masyarakat di masing-masing pulau mempunyai cara yang berbeda-beda, sesuai 

dengan kondisi fisik daerahnya. Oleh karena itu, masing-masing pulau juga 

mempunyai perkembangan yang berbeda-beda pula. Teknologi, budaya, seni, 

bahasa mereka pun berbeda-beda yang akhirnya membentuk masyarakat 

multikultural. 

d. Faktor Perbedaan Struktur Geologi 

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa pada dasarnya Indonesia 

terletak di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Asia, Australia, dan 

Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia mempunyai tiga tipe struktur geologi 

yaitu tipe Asia dengan struktur geologi Indonesia Barat, tipe peralihan dengan 

zona geologi dengan struktur geologi Indonesia Tengah, dan tipe Australia 

dengan struktur geologi Indonesia Timur. Perbedaan inilah yang mengakibatkan 

adanya perbedaan ras, suku, jenis flora dan faunanya Pada dasarnya semua 

bangsa di dunia bersifat multikultural. Adanya masyarakat multikultural 

memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut. Keragaman ras, etnis, suku, 
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ataupun agama menjadi karakteristik tersendiri, sebagaimana bangsa Indonesia 

yang unik dan rumit karena kemajemukan suku bangsa, agama, bangsa, maupun 

ras. (Bayu : 2012)

3. Faktor penghambat Multikultural di Indonesia

Ada beberapa faktor penghambat dalam mencapai Multikulturalisme, antara 

lain : (Tilaar : 2004 : 86-88)

a. Menganggap budaya sendiri yang paling baik.

Pengakuan terhadap budaya sendiri dapat mengarah kepada kecintaan pada 

diri sendiri atau narsisme budaya. Terlalu mengagung agungkan budaya sendiri 

biasanya melupakan aspek kesejarahan. Tidak ada suatu budaya yang tertutup 

sama sekali darimpengaruh budaya lainnya.

b. Pertentangan antara budaya Barat budaya Timur

Budaya barat biasanya diidentikkan dengan kemajuan (progress). 

Modernisasi atau kemajuan (progress) berarti mengadopsi budaya barat. Kita 

ketahui bahwa tidak semua unsur budaya barat sesuai dengan kehidupan 

masyarakat kita. 

Claude Levi Strauss mengatakan ada dua jenis kebudayaan yaitu Hot Culture

merupakan yang sesuai dengan budaya barat yang identik dengan kemajuan dan 

Cold Culture yang sesuai dengan budaya timur merupakan budaya yang statis 

atau kurang dinamis..

c. Pluralisme dianggap sesuatu yang eksotis

Banyak pengamat, terutama pengamat pengamat barat mengamati pluralisme 

budaya itu sebagai sesuatu yang aneh,  yang berlainan dari budayanya sendiri.
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d. Pandangan yang paternalistis

Hal ini disebabkan karena para peneliti kebanyakan adalah peneliti laki-laki 

yang sudah tentu mempunyai bias terhadap perempuan. Menganggap laki-laki 

selalu berada di atas perempuan. Peranan perempuan di dalam kebudayaan 

biasanya peranan yang minor dan disubordinasikan dari peranan laki-laki.

e. Mencari apa yang disebut indigenous culture

Indigenous culture diartikan bahwa orang orang keranjingan mencari nilai 

nilai asli dari suatu budaya.

f. Pendapat bahwa hanya penduduk asli yang dapat berbicara mengenai 

budayanya.

Hal ini berarti orang asing atau orang luar tidak mempunyai wewenang atau 

kemampuan untuk mempelajari kebudayaan suatu masyarakat di luar 

kebudayaannya sendiri. 

Faktor penghambat lainnya antara lain  (Prapitra : 2012) : 

1. Primordialisme

Primordialisme merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang 

teguh hal hal yang dibawa sejak lahir, baik mengenai tradisi, adat istiadat, 

kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya.

2. Etnosentrisme

Etnosentrisme merupakan suatu anggapan dari kelompok sosial yang 

menganggap bahwa hanya kelompok mereka yang paling ungul dan baik, dapat 

pula diartikan sebagai sikap yang menganggap cara hidup bangsanya yang paling 
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baik. Etnosentrisme juga dapat diartikan sebagai anggapan budaya sendiri adalah 

budaya yang paling baik (Syarbaini : 2009 : 114).

Berdasarkan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan secara singkat yang menjadi faktor 

pendudukng adanya keberagaman di Indonesia sebagai berikut :

Fakor pendukung :

a. Faktor Sejarah Indonesia

b. Keadaan Geografis Indonesia

c. Faktor Geologi Indonesia

Faktor penghambat :

a. Adanya anggapan budaya sendiri yang paling baik

b. Pandangan paternalistis

c. Sikap primordialisme

d. Sikap etnosentrisme

4. Bentuk Multikulturalisme

a. Multikulturalisme Isolasionis : mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat 

kelompok-kelompok budaya yang berbeda, menjalani hidup mandiri dan 

terlibat dalam saling interaksi minimal sebagai syarat yang niscaya untuk 

hidup bersama.

b. Multikulturalisme Akomodatif : mengacu pada visi masyarakat yang 

bertumpu pada satu budaya dominan, dengan penyesuaian-penyesuaian dan 

pengaturan yang pas untuk kebutuhan budaya minoritas.
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c. Multikulturalisme Mandiri : mengacu pada visi masyarakat dimana 

kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan budaya 

dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam satu kerangka politik 

kolektif yang dapat diterima.

d. Multikulturalisme Kritis atau Interaktif : mengacu pada visi masyarakat 

sebagai tempat kelompok-kelompok kultural kurang peduli untuk menempuh 

hidup mandiri, dan lebih peduli dalam menciptakan satu budaya kolektif yang 

mencerminkan dan mengakui perspektif mereka yang berbeda-beda.

e. Multikulturalisme Kosmopolitan : mengacu pada visi masyarakat yang 

berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi para 

individu yang kini tidak terikat pada budaya khusus, secara bebas bergiat 

dalam eksperimen-eksperimen antar kultur dan mengembangkan satu budaya 

milik mereka sendiri. (Parekh :1997 : 183-185)

5. Teori Sosial Multikulturalisme

Ada tiga teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam 

masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya 

(Ricardo L. Garcia dalam Maulanusantara, 2008) sebagai berikut :

a. Melting Pot I : Anglo Conformity

Teori ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu 

yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa dan budaya harus 

disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu 

dalam masyarakat secara hirarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Bila 

mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka 
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individu lain yang memeluk agama non Islam  harus melebur ke dalam Islam. Bila 

yang mendominasi suatu masyarakat adalah individu yang beretnik Jawa, maka 

individu lain yang beretnik non Jawa harus mencair ke dalam etnik Jawa dan 

demikian seterusnya. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok 

mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama 

sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya. Identitas di sini 

bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tampak tidak demokratis. 

b. Melting Pot II : Ethnic Synthesis

Karena teori pertama tidak demokratis, maka muncul teori kedua yaitu 

Melting Pot II : Ethnic Synthesis. Teori ini berpandangan bahwa individu-

individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke 

dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan memasukkan 

sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam 

masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa dan budaya asli para 

anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya 

menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang 

beretnik Jawa, Sunda, dan Batak, misalnya maka identitas asli dari ketiga etnik 

tersebut menjadi hilang, selanjutnya membentuk identitas baru. Teori ini belum 

sepenuhnya demokratis, karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli 

individu dalam masyarakat, dan membuang sebagian unsur budaya yang lain.  

c. Cultural Pluralism : Mosaic Analogy

Kedua teori yang sebelumnya belum sepenuhnya demokratis, maka muncul 

teori ketiga yaitu Cultural Pluralism : Mosaic Analogy. Teori ini berpandangan 
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bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar 

belakang agama, etnik, bahasa dan budaya memiliki hak untuk mengekspresikan 

identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan 

identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas 

sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, maka semua pemeluk agama 

diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. 

Bila individu dalam suatu masyarakat berlatar belakang budaya Jawa, Madura, 

Ambon, Betawi misalnya, maka masing-masing individu berhak menunjukkan 

identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

Dari ketiga teori yang telah dijelaskan di atas, maka harus dipilih satu dari 

tiga teori yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal 

Ika. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa 

Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa, etnik, budaya dan agama 

masing-masing dan bahkan diizinkan untuk mengambangkannya.

D. Pendekatan Keanekaragaman Budaya 

1. Pandangan Vico

Vico menyatakan bahwa setiap masyarakat adalah sebuah komunitas budaya 

yang berbeda. Ia berpendapat bahwa sebagai anggota dari spesies umum, manusia 

bersama-sama menggunakan beberapa sifat umum. Mereka memiliki keinginan 

yang identik, sifat buruk yang umum dalam bentuk kebuasan, ketamakan dan 
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ambisi, dan kapasitas umum seperti akal, imajinasi, dan pengertian yang umum 

atau penilaian tanpa refleksi.

Manusia memulai sejarah yang diperlengkapi dengan sifat yang sama. Seiring 

dengan perkembangannya, mereka memperoleh kapasitas baru dan memodifikasi 

sifat asli mereka. Ia menghargai keanekaragaman kultural namun hanya sebagai 

tahap transisional yang mutlak pada dunia yang homogen secara kultural. Ia 

menawarkan satu-satunya agama yang benar, dan mempertimbangkan zaman 

modern sebagai tahap tertinggi dari perkembangan manusia hanya karena ia 

menilai itu dalam ukuran semacam nilai, akal, budi, kesetaraan, kenyamanan 

material, penguasaan alam, dan kemajuan yang berasal dari dirinya. (Parekh : 

2008 :78-83)

2. Pandangan Montesquieau

Montesquieau menyatakan bahwa keanekaragaman kultural adalah sifat 

kehidupan manusia yang berkembang perlahan-lahan dan mutlak. Tidak ada dua 

masyarakat yang sama. Tiap masyarakat memiliki adat, praktek, cara, sistem 

hukum, struktur keluarga dan bentuk pemerintahan yang berbeda, moral, kebaikan 

dan sikap perilaku, bentuk keunggulan dan konsepsi hidup yang baik. Bahkan 

ketika mereka memiliki pengaruh yang berbeda dan memainkan peran yang cukup 

berlainan. Berkat keanekaragaman ciri kebangsaan adalah keuntungan yang 

sangat besar jika (hukum) satu bangsa cocok untuk bangsa lainnya. Meski semua 

masyarakat mengejar tujuan umum tertentu, masing-masing memiliki sasaran 

yang khas. (Parekh : 2008 : 84)
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3. Pandangan Herder

Herder menyatakan bahwa setiap kebudayaan secara unik dihubungkan 

dengan pengalaman sebuah kelompok masyarakat (volk), nenek moyang dan 

keturunan historisnya, dan mengungkapkan cara dimana para anggota kelompok 

masyarakat tersebut memahami dan secara imajinatif menafsirkan pengalaman-

pengalaman ini. Lingkungan alam masyarakat memainkan peranan penting dalam 

membentuk kebudayaannya, tidak melalui cara kausal langsung seperti yang telah 

dipikirkan Montesquieu tetapi dengan menstrukturkan dunia pengalamannya yang 

didalamnya menginterpretasikan dan menata imajinasi kreatif manusia. Menurut 

Herder kebudayaan merupakan sebuah produk upaya kolektif yang sangat tidak 

disadari oleh volk terkait, dan seperti semua tindakan kreatif selalu terdapat 

elemen misteri seperti mengapa kebudayaan berkembang dengan cara dan 

berbentuk seperti itu. Sebuah budaya juga dibatasi dengan sangat erat oleh bahasa. 

Setiap komunitas kultural memiliki sebuah bahasa mereka sendiri dan merupakan 

sebuah komunitas linguistik yang berbeda. Bahasa merupakan tempat menyimpan 

pemikiran, perasaan, memori, harapan dan ketakutan mereka, dan membentuk 

pemikiran dan hati penggunanya dalam arah yang spesifik. (Parekh : 2008 : 98-

99)

Setiap kebudayaan cenderung merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan itu 

salah. Orang kulit hitam sering memandang orang kulit putih sebagai bangsa yang 

berakhlak rendah, sama seperti bangsa kulit putih yang memandang orang kulit 

hitam sebagai iblis berkulit hitam. Setiap kebudayaan menurut Herder sangatlah 

berharga karena kebudayaan itu sendiri, dan bukan sebagai batu loncatan  bagi 
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kebudayaan yang lebih tinggi atau sebagai sebuah tahap dalam teleologi sejarah 

besar.

Sebuah masyarakat kultural, atau terkadang disebut Herder sebagai bangsa 

merupakan sebuah keluarga besar yang mewakili sebuah bahasa, budaya, 

masyarakat, dan sebuah karakter nasional dan dengan cara apapun harus 

menghindari pengikisan dan hilangnya kesatuan internalnya. Bagi Herder, 

kesatuan dan vitalitas sebuah kebudayaan merupakan aset bersama yang paling 

hebat, dimana setiap anggotanya memiliki kewajiban untuk menjaganya. 

Kewajiban tersebut bersumber dari rasa terimakasih terhadap apa yang telah 

dilakukan kebudayaan bagi mereka, dari kesadaran itu bahwa jika kebudayaan 

mereka tidak bersatu, hidup mereka sendiri tidak akan sempurna dan stabil, dan 

dari kewajiban Tuhan untuk membahagiakan semua ciptaan-Nya. 

Keanekaragaman kultural merupakan ciri tetap dalam kehidupan  manusia dan 

tidak akan bisa hilang sepanjang manusia tetap sebagai makhluk yang kita kenal, 

gemar mencoba, ingin tahu, inventif, mampu bermimpi, dan menyelidiki batas 

pengetahuan dan pengalaman mereka. (Parekh : 2008 : 102-104)

Inti dari pendapat ketiga ahli diatas adalah :

a. Pendapat Vico. Sebagai yang pertama memandang sejarah umat manusia dan 

melihat budaya manusia sebagai keunikan tersendiri, Vico gagal 

memperhitungkan perbedaan internal, hanya mengandalkan penyederhanaan 

rasionalis. Vico menganggap pencapaian tertinggi terhadap harmoni akal dan 

agama serta budaya manusia hanya dapat dicapai oleh  masyarakat eropa saja.



31

b. Pendapat Montesquieu. Pandangannya tidak hanya berpusat pada masyarakat 

Eropa saja, melainkan juga pada masyarakat non Eropa. Tidak ada dua 

masyarakat yang sama. Tiap masyarakat memiliki adat, praktek, cara, sistem 

hukum, struktur keluarga dan bentuk pemerintahan yang berbeda, moral, 

kebaikan dan sikap perilaku, bentuk keunggulan dan konsepsi yang baik.

c. Pendapat Herder. Pandanganya lebih baik dari pada kedua pemikir 

sebelumnya. Ia melihat manusia dibentuk oleh budaya mereka, dan budaya 

tersebut terkait dengan volk. Budaya tersebut menjadi mandiri dan unik, 

bergerak sesuai dengan prinsipnya sendiri dan terikat dengan bahasa.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini kerangka berfikir Pola Pergaulan Siswa SD 

Wijaya Kusuma Dalam Membangun Multikulturalisme sebagai berikut:

Bagan I: Kerangka Berfikir Penelitian

Siswa SD Wijayakusuma

Keberagaman unik yang 
dimiliki siswa

BudayaSuku Agama 

Terbentuk pola 
pergaulan antar siswa

Terciptanya suatu keadaan 
multikulturalisme
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Multikulturalisme merupakan paham dimana suatu masyarakat saling 

menghargai dan menghormati masyarakat lain dengan segala perbedaan yang ada 

seperti perbedaan agama, ras, budaya, suku dan lain lain. Hal inilah yang harus 

dikembangkan dalam lingkungan masyarakat masa kini, termasuk juga dalam 

sebuah lingkungan pendidikan di sekolah dasar. SD Wijayakusuma merupakan 

salah satu sekolah yang mempunyai siswa siswi yang beragam. Siswa siswi yang 

mempunyai beragam agama, suku serta budaya yang berbeda. Di dalam 

lingkungan sekolah tersebut maka, terjalinlah suatu pola pergaulan antar siswa. Di 

dalam suatu lingkungan pendidikan sekolah dasar tersebut jugalah yang 

mendukung terciptanya suatu keadaan multikulturalisme yang harmonis di antara 

siswa siswi SD Wijayakusuma.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Di lihat dari permasalahan yang ingin di teliti oleh peneliti yaitu tentang 

Pola Pergaulan Siswa SD Wijayakusuma Dalam Membangun Multikulturalisme. 

Maka penelitian yang digunakan ini bersifat kualitatif.

Menurut Bogdan dan Tylor, metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang mengahasilkan data deskriptif yang berupa kata – kata tertulis atau 

lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006: 4). 

Metode kualitatif menjelaskan dan menggambarkan keadaan, fakta atau kenyataan 

yang ada dan terjadi di dalam proses kehidupan masyarakat. Baik itu proses 

interaksi maupun komunikasi yang dilakukan oleh masyakat. Dengan 

menggunakan metode kualitatif akan dijelaskan semua dengan pemaparan dan 

analisa yang menggunakan kata – kata dari peristiwa atau kejadian yang 

didiskripsikan. Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana sebagai tujuan seorang peneliti 

untuk melakukan penelitian permasalahan  yang ditelitinya. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di SD Wijayakusuma Kecamatan  Lasem. Kecamatan Lasem

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang yang mempunyai 

keberagaman yang unik dan menarik karena banyak 
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terdapat keberagaman yang berpotensi memunculkan suatu multikulturalisme 

meliputi keberagaman agama, suku, dan budaya.

Secara obyektif, pelaksanaan penelitian hanya dilakukan pada satu sekolah 

dasar di kecamatan Lasem yaitu SD Wijaya Kusuma. Alasan peneliti memilih SD 

Wijayakusuma karena SD Wijayakusuma mempunyai siswa yang memiliki 

keberagaman unik meliputi berbagai agama, suku, dan budaya yang berbeda 

berkumpul menjadi satu dalam lingkup sekolah. 

Secara subjektif, bahwa daerah Kecamatan Lasem merupakan daerah asal 

peneliti itu sendiri, sehingga peneliti sedikit mengerti dan paham serta mengetahui 

corak kehidupan dan karakteristik masyarakat Lasem, serta peneliti pernah 

menjadi siswa di SD Wijayakusuma selama dua tahun sebelum akhirnya pindah 

sekolah. Disamping juga dapat menghemat biaya penelitian. Seorang peneliti 

tersebut bisa kembali ketempat penelitian tersebut dengan jarak yang lebih dekat 

serta efisiensi waktu. Hal ini juga ditunjang pengurusan surat dan administrasi 

yang mudah sehingga peneliti memilih daerah Kecamatan Lasem pada khususnya 

dan Kabupaten Rembang pada umumnya untuk melakukan penelitian. Faktor lain 

karena kota Lasem merupakan tempat yang dihuni banyak beragam agama, suku 

dan budaya yang berpotensi memunculkan suatu multikulturalisme dalam 

masyarakat di kehidupan sehari-hari serta populernya Lasem yang berjuluk 

Tiongkok kecil sangat menarik perhatian peneliti.
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C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ingin diteliti dalam Pola Pergaulan Siswa SD 

Wijaya Kusuma Dalam Membangun Multikulturalisme yaitu:

a. Pola pergaulan yang terjadi di SD Wijayakusuma Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang dalam membangun Multikulturalisme. Maka, 

indikatornya adalah :

1. Pergaulan di dalam kelas

2. Pergaulan di jam istirahat sekolah

3. Pergaulan dalam belajar kelompok

b. Faktor yang mendukung terwujudnya Multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma. Indikatornya adalah faktor yang mendukung 

multikulturalisme

c. Kendala yang dihadapi pendidik dalam memahami perbedaan yang dimiliki 

oleh siswa siswi SD Wijayakusuma dalam proses pembelajaran. Indikatornya 

adalah :

1. Kendala internal

2. Kendala eksternal

D. Sumber Data Penelitian

Menurut lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata 

– kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain –

lain (Moleong, 2006: 157).
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Pada saat peneliti melaksanakan penelitian peneliti tersebut mencari data –

data yang dibutuhkan untuk mengungkapkan permasalahan yang diambil oleh 

seorang peneliti. Data – data yang akan diperoleh di dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti yang 

didapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini 

keterangan atau data yang diperoleh dari semua elemen yang terkait dalam 

penelitin ini. 

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok individu yang akan 

diteliti. Subejek penelitian dapat dikatakan orang atau sekelompok orang yang 

ingin diteliti. Subjek penelitian dapat berupa orang perorang, sekelompok orang, 

lembaga sosial ataupun kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas sehingga subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah guru sekolah dasar yang mengajar di sekolah dasar tersebut dan siswa

kelas 4 dan kelas 5. Informan adalah individu – individu atau orang – orang 

tertentu yang di wawancarai untu keperluan informasi. Informan belum tentu 

subjek penelitian atau yang dijadikan sasaran penelitian. Informan yaitu orang 

yang memberikan inforamsi atau data yang diperlukan peneliti. Informan ini 

dipilih dari beberapa orang yang betul – betul dapat dipercaya dan mengetahui 

atau paham objek penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. 
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya. Dalam penelitian ini yang dapat digolongkan data sekunder adalah 

buku literature, dokumen penelitian sebelumnya maupun foto – foto (Moleong, 

2006: 112).

Data sekunder adalah data tambahan yang diperlukan oleh peneliti yang

berupa informasi untuk melengkapi data primer. Dalam hal ini dokumen atau 

arsip dari kegiatn- kegiatan apa saja yang pernah dilaksanakan oleh siswa terkait 

dengan budaya ataupun seni yang menguatkan adanya multikulturalisme. Foto –

foto dari hasil penelitian di sekolah dasar tersebut. Serta literatur – literatur lain 

yang hampir sama dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian 

ini ada tiga langkah yaitu:

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode observasi disebut juga metode pengamatan, dimana suatu cara 

yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data di dalam 

pelaksanaan penelitian dengan melihat suatu kajian dari luar samapi dalam serta 

melukiskan secara tepat seperti apa seorang peneliti lihat. Metode observasi terdiri 

dari dua macam metode partisipasi adalah seorang peneliti didalam memperoleh 

data maka dia ikut terjun langsung ketempat penelitian. dan metode non 

partisipasi adalah metode yan dilakukan seorang peneliti namun dia tidak ikut 
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terjun langsung didalam penelitian melaikan melihat dan melukiskan dari jauh. Di 

dalam penelitian perlombaan kesenian musik tradisional, peneliti menggunakan 

metode observasi partisipasi dan metode oservasi non partisipasi. Dengan 

menggunakan metode observasi partisipasi peneliti datang langsung ketempat 

acara lomba kesenian musik tradisional thong – thong lek untu memperoleh data. 

Apabila dengan metode non partisipasi yaitu peneliti hanya mencari reverensi 

yang sesuai data yang peneliti butuhkan.

Teknik pengamatan di dasarkan atas pengalaman langsung, peneliti 

melihat secara langsung tempat penelitian seingg adia merasa yakin tentang 

keabsaan data. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat mengamati 

sendiri, sehingga bisa mencatat kejadian yang sebenarnya. Pengamatan 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan yang langsung diperoleh 

dari data. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampe memahami situasi 

yang rumit.

Jika dilihat alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan 

adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, dan sebagainya. Pengamatan 

memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek 

penelitian, hidup pada saat itu. pengamatan memungkinkan peneliti merasakan 

apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula 

peneliti menjadi sumber data (Moleong, 2006: 174 – 175).

Didalam penelitian ini yang menjadi tempat observasi atau pengamatan 

adalah sekolah dasar swasta di kecamatan Lasem yaitu SD Wijaya Kusuma.
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b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pihak yang 

mengajukan pertayaan dan terwawancara (interviewee) sebagai pihak yang 

memberikan jawaban atas pertayaan itu (Moleong, 2006: 135).

Didalam penelitian, peneliti berperan sebagai seorang yang melakukan 

wawancara atau yang memberikan  pertayaan kepada subjek penelitian. 

Wawancara ini dilakukan kepada beberapa guru di sekolah dasar Wijaya Kusuma 

sebagai tenaga pendidik yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan peserta 

didik di lingkungan sekolah dan kepada beberapa siswa yang ada di sekolah 

tersebut.

Adapaun didalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan memiliki 

tujuan yaitu agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih rinci serta yang 

diinginkan oleh peneliti sesuai dengan permasalaan yang diteliti oleh peneliti 

yaitu Pola Pergaulan Siswa SD Wijaya Kusuma Dalam Membangun 

Multikulturalisme.

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik atau metode untuk mengumpulkan data baik 

itu dari Koran, foto – foto ataupun arsip sebelumnya. Dokumentasi digunakan 

untuk mengkaji, menfasirkan, dan untuk melengkapi data penelitian seorang 

peneliti. Dokemetasi yang digunakan dapat memanfaatkan tape recorder untuk 

membantu di dalam teknik wawancara. Selain itu juga bisa didukung foto – foto 

yang diambil di dalam pelaksanaan penelitian.
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F. Validitas Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir dari penelitian. Untuk 

menjamin validitas data yang telah diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap penelitian tersebut. Tehnik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

dengan pemanfaatan penggunaan sumber, yang berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajad kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber data 

yang berbeda-beda, dalam hal ini akan diperoleh dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dilakukan secara pribadi.

c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang mengenai multikulturalisme.

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena, kemudian 

menganalisanya dengan bentuk kata-kata untuk mengambil suatu kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang pelajari dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang 

lain (Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong, 2006:248).

Menurut Milles Huberman (1999: 20) tahap analisis data adalah sebagai 

berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengyayasankan data-data 

yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu 

dibutuhkan.

Adapun data yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan 

penelitian yang kemudian digolongkan kedalam tiga bagian yaitu pola 

pergaulan yang terjadi di SD Wijayakusuma  Lasem dalam membangun 

multikulturalisme, faktor-faktor yang mendukung terwujudnya 

multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem, kendala yang dihadapi 

pendidik dalam memahami perbedaan yang dimiliki oleh siswa siswi SD 

Wijayakusuma Lasem dalam proses pembelajaran.
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3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

yang disajikan yaitu data yang sesuai dengan apa yang diteliti, hanya dibatasi 

pada permasalahan yang ada yaitu pola pergaulan yang terjadi di SD 

Wijayakusuma  Lasem dalam membangun multikulturalisme, faktor-faktor 

yang mendukung terwujudnya multikulturalisme di SD Wijayakusuma 

Lasem, kendala yang dihadapi pendidik dalam memahami perbedaan yang 

dimiliki oleh siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem dalam proses 

pembelajaran.

4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan pada semua data yang 

diperoleh dalam kegiatan penelitian dan dapat menjawab dari semua 

permasalahan yang ada. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang saling berhubungan pada saat 

pengambilan data maupun sesudah pengumpulan data.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Dan bentuk sejajar untuk membangun wawasan 

umum disebut analisis.
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Keempatnya dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2. Skema Alur Kegiatan Analisis Data

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup maka diadakan reduksi data, 

selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga 

tersebut dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Jika terjadi kekurangan data dalam penarikan kesimpulan maka dapat digali 

dari catatan lapangan. Jika hal itu tidak dapat diketemukan, maka penulis akan 

mengumpulkan data kembali. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus 

sampai penulis merasa cukup memperoleh data yang diperlukan dan sesuai 

dengan fokus dan tujuan penelitian. 

Pengumpulan 
Data

Penyajian DataReduksi Data

Penarikan Kesimpulan atau 
Verifikasi



44

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari pengamatan 

peneliti terhadap pola pergaulan siswa kaitannya dalam membangun 

multikulturalisme melalui kegiatan siswa pada jam pelajaran, kegiatan pada jam 

istirahat sekolah, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Wijayakusuma Lasem, 

kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di dalam kegiatan yang 

dilakukan siswa selama berada di sekolah, wawancara peneliti dengan kepala 

sekolah, guru kelas serta siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem. Dokumentasi 

yang telah didapat oleh peneliti di lapangan berupa gambar-gambar tentang 

kegiatan kegiatan siswa di sekolah baik selama di dalam kelas, pada jam istirahat 

serta pada saat kegiatan ekstrakurikuler di SD Wijayakusuma

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SD Wijayakusuma Lasem terletak di Jalan Untung Suropati No. 74 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini 

merupakan salah satu sekolah dasar swasta favorit di Kecamatan Lasem 

dengan akreditasi A. Seperti sekolah swasta pada umumnya sekolah ini 

dikelola oleh sebuah yayasan. Nama yayasannya adalah TK/SD 

Wijayakusuma. Bangunan sekolah ini telah berumur 
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puluhan tahun yang dibangun pada tahun 1958 namun tetap berdiri kokoh. 

Bangunan sekolah ini tidak seperti bangunan sekolah pada umumnya karena 

bangunan ini lebih berkarakter seperti bangunan rumah orang cina kuno pada 

bangunan bagian depan. Letak sekolah ini sangat strategis karena sekolah ini 

berada di pinggir jalan pantura, jarak antara sekolah dengan kabupaten 

memang cukup jauh sekitar 12km dari Kabupaten Rembang namun tetap 

mudah untuk dijumpai dengan letaknya yang berada di pinggir jalan pantura 

Lasem. Sekolah ini berada di tengah tengah pertokoan di Lasem dan 

disekitarnya terdapat bangunan bangunan cina kuno. 

Dahulu sekolah ini bernama Cuan Min Shue Shiau pada tahun 1958 yang 

artinya sekolah rakyat. Kemudian barulah pada tahun 1969 salah satu 

pengurus yayasan yang sekaligus pernah menjadi ketua yayasan yaitu Sigit 

Wicaksana mempunyai gagasan untuk mengubah nama sekolah menjadi 

Wijayakusuma. Alasan diubah nama sekolah tersebut adalah karena sekolah 

ini bukan sekolah Tionghoa, namun sekolah yang terdiri dari anak anak 

berbagai suku dan etnis serta agama. Nama Wijayakusuma sendiri 

mempunyai arti tersendiri yaitu Wijayakusuma yang melambangkan bunga 

teratai, dimana bunga teratai yang tumbuhnya di tempat yang kotor seperti di 

selokan namun bunga teratai tetap tumbuh dan mekar dengan indah. Arti 

tersebut mempunyai makna yang dalam dan digambarkan dengan suasana 

sekolah saat ini yaitu dengan banyaknya sekolah negeri di sekeliling SD 

Wijayakusuma, namun SD Wijayakusuma tetap berdiri dan memegang ciri 

khasnya sendiri. Di sekolah ini siswa bebas menganut agama apa yang dia 
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suka dan minati. Jadi tidak heran di sekolah ini banyak siswa yang berbeda 

agama. hampir semua agama di Indonesia ada di sekolah ini.

SD Wijayakusuma Lasem mempunyai visi dan misi yang diemban 

sekolah yaitu :

Visi :

“Unggul dalam prestasi, berbudi luhur, cerdas, trampil, tanggap, siap 

mandiri berdasarkan iman dan taqwa”

Misi :

a. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan  agar siswa bisa berkembang sesuai dengan potensi yang 

dimiliki.

b. Mengoptimalkan potensi guru dalam kegiatan pembelajaran dan 

ketrampilan.

c. Menumbuhkan penghayatan dan pendalaman terhadap ajaran yang dianut.

d. Mengoptimalkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk 

mendukung.

SD Wijayakusuma Lasem mempunyai guru sebagai tenaga 

kependidikan dalam mendidik siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem yang 

berprestasi. Prestasi dan nama baik sekolah merupakan suatu hal yang penting 

untuk dipertahankan, baik prestasi dalam bidang akademik maupun bidang 

non akademik serta menjaga nama baik sekolah agar tetap dipercaya oleh 



47

masyarakat sekitar dalam mendidik putra dan putri mereka yang bersekolah 

di SD Wijayakusuama Lasem.

Jumlah personil tenaga kependidikan SD Wijayakusuma Lasem adalah 

terdapat 10 jumlah guru, sebagai berikut :

NO NAMA GURU AGAMA
1. Yustina Sukilah Islam
2. Tatiek Lindawati Kristen
3. Arih Pinurih P, S. Pd Islam
4. A Dian Irianingsih Islam
5. Tami Astuti J, S. Pd Islam
6. Tri Widiyanti, S. Pd Islam
7. Rustantini, S. Pd Islam
8. Wheni Rasmalia Islam
9. Ida Kristiyananingsih, S. Pd Kristen
10. Dewi Apriliana, S. Pd Islam
11. Khusnul Khotimah, S. Pd Islam
12. Bakiryanto, S. Ag Katolik
13. Anggraeni Kristen
14. Sri Wahyuni Islam
15. Sumariyono Islam

Sumber : Profil SD Wijayakusuma Lasem Januari 2013                                                              
Tabel 2 : Jumlah Guru SD Wijayakusuma Lasem

Sedangkan jumlah siswa yang ada di SD Wijayakusuma Lasem 

berjumlah 179 siswa yang terbagi dalam kelas I-VI sebagai berikut :

Kelas
Siswa yang beragama

Islam Kristen Katholik Hindu Budha
I 18 6 2 1 -
II 27 4 1 - -
III 24 3 3 - -
IV 26 4 2 - -
V 23 3 6 - -
VI 18 6 2 - -

Jumlah 136 26 16 1
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SD Wijayakusuma Lasem mempunyai beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan perkembangan siswa sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Ektrakurikuler ini sifatnya wajib 

dan ada pula yang non wajib. Ektrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa 

adalah ektrakurikuler Pramuka. Sedangkan yang termasuk kegiatan 

ektrakurikuler non wajib seperti ektrakurikuler seni tari dan seni musik. 

Kegiatan ekstrakurikuler seni tari dan seni musik dilaksanakan 1 kali dalam 

seminggu setiap hari senin. Kegiatan ini melibatkan pengajar dari luar 

sekolah. Ada pelatih khusus seni tari yang didatangkan ke sekolah untuk 

memberikan ketrampilan seni tari. Begitu juga dengan kegiatan ektrakurikuler 

seni musik juga mengundang seorang guru seni musik dari luar sekolah.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 10 Mei 2013                                       
Gambar 1 : Kegiatan Ekstrakurikuler Tari SD Wijayakusuma Lasem

Selain kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa siswi, SD 

Wijayakusuma Lasem juga mempunyai kegiatan intrakurikuler seperti 

prisma, upacara bendera, senam pagi. Kegiatan prisma ini dilakukan siswa 
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siswi SD Wijayakusuma Lasem pada hari yang telah dijadwalkan oleh 

sekolah, sedangkan senam pagi dilakukan siswa pada waktu sebelum masuk 

kelas di pagi hari dengan jadwal yang juga telah diatur oleh pihak sekolah. 

Upacara bendera dilakukan seperti sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu 

rutin pada hari senin upacara bendera dilaksanakan. Selain hari senin juga 

dapat dilakukan pada hari-hari lain ketika ada peringatan hari besar nasional.

Sumber : Dokumentasi SD Wijayakusuma Lasem                                                              
Gambar 2 : Kegiatan Intrakurikuler Prisma SD Wijayakusuma Lasem

SD Wijayakusuma Lasem mempunyai sarana dan prasarana yang cukup 

baik dalam memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar di sekolah, 

diantaranya terdapat ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang 

agama Islam, ruang mata pelajaran agama Kristen, ruang agama Katolik, toko 

alat tulis, perpustakaan, ruang administrasi dan ruang ekstrakurikuler.

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah (Yustina Sukilah, 

S.Pd), guru kelas IV (Dewi Apriliana, S.Pd), guru kelas V (Tri Widiyanti, 
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S.Pd), beberapa siswa dari kelas IV (R. Shela. S dan Raka Abimanyu), 

beberapa siswa dari kelas V (Dian Putri dan Venansius Fortunatus Wijaya).

3. Pola Pergaulan yang Terjadi di SD Wijayakusuma Dalam Membangun 

Multikulturalisme

Keanekaragaman tidak hanya dari latar belakang yang dilihat dari segi 

agama, etnik, bahasa dan budaya saja. Latar belakang keluarga juga terdapat 

dalam siswa SD Wijayakusuma Lasem yang ditunjukkan dalam suasana 

berikut ini :

Sumber : Dokumentasi Pribadi, diambil pada tanggal 8 Juni 2013
Gambar 3 : Suasana pagi masuk sekolah.

Berdasarkan foto dokumentasi di atas menunjukkan bahwa siswa 

siswi SD Wijayakusuma mempunyai orang tua yang berlatar belakang yang 

berbeda-beda dalam hal ekonomi, dapat dilihat dari fasilitas kendaraan yang 

orang tua gunakan saat mengantar anaknya ke sekolah. Mulai dari yang 

menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, sepeda, becak, ataupun siswa 

hanya berjalan kaki yang mungkin jarak rumah dengan sekolah cukup dekat 

sehingga tidak perlu memakai kendaraan saat berangkat sekolah.
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a. Pergaulan di Dalam Kelas

SD Wijayakusuma mempunyai siswa siswi yang beraneka ragam 

agama, suku dan budaya. Dalam kaitannya membangun multikulturalisme 

dikalangan anak anak tersebut maka pergaulan siswa dapat terjadi dimana 

saja untuk membangun multikulturalisme itu sendiri, salah satunya dengan 

mengamati pola pergaulan yang terjadi di dalam kelas. Untuk mengetahui 

bagaimana pola pergaulan siswa yang terjadi dalam kelas peneliti melakukan 

pengamatan serta wawancara terhadap guru dan siswa untuk mendapatkan 

informasi, terlebih guru yang lebih paham mengenail tingkah laku anak 

didiknya disekolah.

Selama mengamati tingkah laku siswa dikelas serta bagaimana pola 

interaksi yang terjadi di antara siswa satu dengan lainnya menunjukkan 

bahwa siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem berinteraksi dengan baik, rukun 

tanpa membedakan perbedaan agama, budaya maupun suku.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Yustina selaku Kepala SD 

Wijayakusuma Lasem sebagai berikut :

“siswa siswa disini memang banyak yang berbeda agama mas tapi 
mereka bergaul tidak membeda-bedakan satu sama lain 
mas.Semuanya berteman secara rukun dan baik.Seperti 
pengamatanmu mas dikelas anak anak akrab, bercanda dengan 
temannya yang berbeda agama dan memperhatikan pelajaran 
tanpa membedakan ras dan agama mereka” (wawancara tanggal 
29 April 2013)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa siswa siswi di SD 

Wijayakusuma Lasem bergaul tanpa membedakan perbedaan agama, budaya 

dan suku yang mereka miliki. Mereka belajar dengan sesama temannya 
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dikelas secara baik dan akrab. Ini ditunjukkan dengan bagaimana mereka 

saling mengenal satu sama lain dengan komunikasi yang baik, mereka 

bercanda dengan semua teman, dan mendengarkan pelajaran dengan tertib.

Hal ini diperkuat dari pernyataan Ibu Dewi selaku guru kelas IV 

sebagai berikut :

“selama ini yang tak lihat anak anak pergaulannya dengan teman 
lain baik dik, akrab satu sama lain.Karena saya selalu 
menekankan pada mereka saling menghargai dan menghormati 
satu sama lain, walaupun berbeda agama dan budaya tapi harus 
tetap rukun karena kita semua sama sama warga Indonesia.Saya 
bicara gitu tidak hanya pada waktu pelajaran PKn saja dik, tapi 
setiap mata pelajaran tak selingi pemahaman seperti itu.” 
(wawancara tanggal 30 April 2013)

Pernyataan di atas diperkuat dengan dokumentasi foto sebagai berikut :

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 30 April 2013
Gambar 4 : Siswa siswi bersendau gurau dengan temannya di kelas

Suasana kerukunan antar siswa yang terjadi dikelas sangat 

membangun terciptanya sebuah multikulturalisme itu sendiri. Namun 

terkadang juga terjadi sedikit pertengkaran dikelas antara siswa satu dengan 

yang lainnya.

Keadaan tersebut diperkuat oleh penyataan dari Ibu Widiyanti selaku 

guru kelas V sebagai berikut :
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“ya kalau rata-rata sih anak-anaknya rukun, akrab mas tapi kadang 
juga ada yang berantem namanya juga anak-anak 
mas,wajar.Kadang masalah mis kesalahpahaman alat alat tulise, 
kadang wadan wadanan.Tapi kalau berantem karena masalah 
perbedaan agama tidak pernah mas.” (wawancara tanggal 1 Mei 
2013)

Berdasarkan pengamatan peneliti selama dikelas mengamati siswa 

siswi berinteraksi dengan sesama temannya dan berdasarkan pernyataan guru 

menunjukkan bahwa pola pergaulan dikelas terjalin hubungan dengan baik 

walaupun mereka terkumpul dalam suasana yang berbeda agama, budaya dan 

suku. Namun perbedaan itu tidak menjadi penghalang mereka untuk tetap 

saling mengenal, menjaga kerukunan serta saling menghormati dan 

menghargai perbedaan yang dimiliki tiap siswa. Pola pergaulan siswa yang 

saling akrab satu sama lain tanpa membedakan agama, suku dan budaya ini 

menciptakan keadaan kelas yang inklusif, dimana siswa satu dengan yang

lainnya tidak menutup diri terhadap siswa lain, mereka mempunyai hak untuk 

bergaul dengan siapa saja dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa 

yang ia inginkan.

b. Pergaulan Pada Jam Istirahat

Potensi terciptanya multikulturalisme dalam pola pergaulan siswa SD 

Wijayakusuma juga dapat dilihat pada jam istirahat, dimana siswa siswi lebih 

bebas dalam bergaul dengan temannya. Siswa dapat bermain dengan teman 

temannya yang berbeda agama. Tidak hanya teman sekelasnya saja namun 

mungkin juga dengan adik kelasnya maupun kakak kelasnya.

Pada jam istirahat ini dapat peneliti melihat suasana keakraban dan 

kerukunan yang terjalin diantara siswa siswi SD Wijayakusuma. Mereka 
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bermain, bercanda dengan teman temannya. Terdapat suatu fenomena 

menarik ketika semua siswa begitu campur baur dengan teman yang berlainan 

agama, budaya dan suku. Mereka bermain tanpa membedakan perbedaan itu 

semua.

Kenyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Dewi selaku guru 

kelas IV sebagai berikut :

“anak-anak kalau jam istirahat begini pastinya mereka main 
bareng-bareng dik.Main bola kalau yang cowok biasanya, kalu 
yang cewek kadang maem jajan dikelas, kadang main loncatan 
karet, kadang juga sekedar ngobrol-ngobrol di depan kelas sambil 
bercanda dengan temannya.” (wawancara tanggal 30 April 2013)

Hal ini diperkuat dengan dokumentasi foto sebagai berikut :

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 30 April 2013
Gambar 5 : Siswa SD Wijayakusuma Lasem pada jam istirahat

Siswa bermain dengan teman yang berbeda agama, budaya dan suku 

tersebut dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di SD Wijayakusuma 

Lasem, terlebih kenyataan tersebut dapat menciptakan sebuah 

multikulturalisme yang harmonis di SD Wijayakusuma Lasem. Namun juga 
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terkadang di dalam suasana bermain tersebut terjadi pertengkaran diantara 

siswa.

Keadaan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Yustina selaku 

Kepala SD Wijayakusuma Lasem sebagai berikut :

“semua siswa bermain bersama mereka bercampur baur mas, tanpa 
membeda-bedakan agama.Mereka saling menghormati antar 
pemeluk agama yang berbeda.Yang jekas kalau ada yang 
bertengkar selama ini masih dalam batas kewajaran siswa 
mas.Kadang mereka lari-lari terus nabrak temannya, saling ejek-
ejekan dengan temannya sehingga temannya merasa 
tersinggung.” (wawancara tanggal 29 2013)

Kejadian pertengkaran antara siswa satu dengan lainnya kebanyakan 

dilakukan oleh kalangan siswa laki-laki. Siswa laki-laki cenderung senang 

bermain yang sifatnya menggunakan kekuatan fisik mereka seperti pada saaat 

mereka bermain sepak bola dengan teman temannya pada saat jam istirahat.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu 

siswa kelas IV Raka Abimanyu sebagai berikut :

  “aku nek istirahat main bola mas karo konco koncoku sing 
agamane islam, kristen karo katholik.Aku pernah berantem 
mas.Kadang aku diwadani mas, terus sering musohan kalau pas 
bal-balan sama kelas lima” (wawancara tanggal 10 Mei 2013)

Berbeda dengan siswa putri yang pada jam istirahat mereka lebih 

senang bermain yang tidak menggunakan kekuatan fisik seperti bermain 

loncatan, terkadang hanya bercanda gurau dengan temannya di dalam kelas 

maupun di depan kelas mereka. 

Kenyataan itu sesuai dengan pernyataan siswi kelas V Dian Putri 

sebagai berikut :
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“kalau istirahat paling ke kantin, dikelas, main tapi jarang 
mas.Kalau main paling mainan betengan sama teman teman mas” 
(wawancara tanggal 11 Mei 2013)

Berdasarkan pengamatan peneliti serta pernyataan dari guru dan siswa 

mengenai pola pergaulan yang terjadi pada jam istirahat dapat disimpulkan 

bahwa siswa siswi pada jam istirahat bermain layaknya anak-anak yang suka 

bermain, mereka bermain dengan teman temannya yang seagama maupun 

yang berbeda agama. Permainan yang biasa mereka mainkan seperti 

permainan sepak bola, betengan, lompat tali karet (loncatan). Dalam bermain 

mereka tidak membeda-bedakan perbedaan agama, budaya, suku yang 

mereka miliki. Jadi, pola pergaulan pada saat jam istirahat siswa siswi bebas 

untuk bermain dengan siapa saja, bergaul serta berinteraksi dengan siapapun 

teman mereka sehingga tercipta suasana inklusif yang ditunjukkan siswa 

dengan bermain saat jam istirahat bersama teman yang berbeda agama, suku 

dan budaya.

c. Pergaulan Dalam Belajar Kelompok

Untuk menciptakan suasana multikulturalisme di SD Wijayakusuma 

Lasem tidak hanya dilakukan dalam kelas dan jam istirahat saja namun 

pengamatan pola pergaulan siswa pada saat mereka sedang belajar kelompok 

juga perlu diperhatikan. Karena di dalam kegiatan belajar kelompok tersebut 

dapat terlihat sejauh mana keakraban yang terjalin dan bagaimana interaksi 

yang terjadi saat mereka berkumpul menjadi sebuah kelompok dengan 

anggota yang berasal dari berbagai agama, budaya dan suku.
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Pengamatan yang terlihat oleh peneliti saat berada dikelas mengamati 

siswa siswi berdiskusi dalam belajar kelompok nampak mereka berinteraksi 

dengan anggota kelompok satu sama lain, bukan hanya itu saja kadang dari 

anggota kelompok satu saling bertanya dan bercanda dengan kelompok serta 

dengan anggota lainnya. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dewi selaku guru kelas 

IV sebagai berikut :

“mereka bagus dalam belajar kelompok dik, solid, saling bekerja 
sama walaupun anaknya beda beda dan saya selalu menunjuk 
salah satu diantara mereka dalam satu kelompok untuk menjadi 
leader bagi anggota kelompoknya.jadi biar anak-anak punya rasa 
tanggung jawab untuk mencari  nilai satu kelompok itu dik.” 
(wawancara tanggal 30 April 2013)

Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi foto sebagai berikut :

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 30 April 2013
Gambar 6 : Suasana kelas pada waktu belajar kelompok

Belajar kelompok dikelas akan membuat siswa belajar untuk saling 

menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda dari teman anggota satu 

dengan anggota kelompok lainnya. Terlebih juga dalam satu kelompok 
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tersebut terdapat berbagai siswa yang mempunyai latar belakang yang 

berbeda dan perbedaan agama, budaya dan suku dapat mempengaruhi 

jalannya diskusi kelompok tersebut berjalan lancar atau tidak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Widiyanti selaku guru kelas V 

sebagai berikut :

“kalau ada yang beda pendapat sama temannya pas diskusi 
kelompok biasanya saya mengambil jawaban yang terbaik dari 
jawaban jawaban anak-anak tersebut mas.Kadang dengan voting 
juga bisa.Saya selalu menekankan siswa untuk saling menghargai 
dan menghormati jawaban dari teman lain” (wawancara tanggal 1 
Mei 2013)

Pernyataan di atas diperkuat dengan dokumentasi foto sebagai berikut:

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil tanggal 1 Mei 2013
Gambar 7 : Siswa siswi SD Wijayakusuma saat menyampaikan pendapat

Belajar kelompok juga melatih siswa untuk turut aktif dalam bertanya 

ataupun memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru 

maupun memberikan jawaban yang berbeda dengan kelompok lain. Dalam 

belajar kelompok akan terlihat bagaimana siswa itu aktif dalam bekerja 

kelompok atau mereka pasif dalam berdiskusi maupun dalam pembahasan 

diskusi kelompok.
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Pernyataan diatas sesuai dengan keterangan dari seorang siswa kelas 

IV R. Shela. S sebagai berikut :

“saya aktif mas kalau lagi belajar kelompok.Sering tanya 
juga.Kadang yang dari kelompok lain juga nanya, pokoke saling 
takok takokan mas” (wawancara tanggal 10 Mei 2013)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem dalam belajar

kelompok saling berinteraksi dengan baik, bekerja sama dengan solid, aktif 

namun juga ada yang masih pasif. Tetapi dari kegiatan belajar kelompok 

tersebut siswa tidak membeda-bedakan teman kelompoknya yang berbeda 

agama, budaya maupun suku. Mereka tetap bergaul, berinteraksi dengan 

akrab dan baik. Jadi, pola pergaulan pada saat belajar kelompok bahwa siswa 

berkelompok dengan anggota kelompok yang berbeda beda latar belakangnya 

mulai dari agama, suku dan budaya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi 

kendala bagi siswa untuk menjalin kerjasama yang solid saat belajar 

kelompok, sehingga interaksi siswa satu dengan yang lain sama sama terbuka 

yang kemudian terciptalah suasana inklusif di dalam kelas.

4. Faktor Faktor Pendukung Multikulturalisme di SD Wijayakusuma

Terciptanya suatu suasana multikulturalisme di SD Wijayakusuma 

Lasem tentunya ada beberapa faktor faktor yang mendukung tercipnya 

multikulturalisme itu sendiri. Berdasarkan pengamatan, observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor 

pendukung tercipnya multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem. 
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Faktor agama sangat berpengaruh besar dalam terciptanya suatu 

multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem. Pada kenyataannya, keadaan 

daerah Lasem yang memang masyarakatnya sebagian adalah masyarakat dari 

keturunan cina, orang hindu dan budha. Keberadaan sekolah dasar swasta SD 

Wijayakusuma Lasem menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin 

menyekolahkan anak anaknya di SD Wijayakusuma yang menerima siswa 

dari berbagai agama. 

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Ibu Yustina selaku Kepala SD 

Wijayakusuma Lasem sebagai berikut :

“faktor yang mendukung ya salah satunya karena faktor agama 
mas, dimana SD Wijayakusuma ini menerima siswa yang 
menganut macam-macam agama.” (wawancara tanggal 29 April 
2013)

Selain faktor agama yang berbeda beda, siswa siswi SD 

Wijayakusuma juga berasal dari suku dan mempunyai budaya yang berbeda 

beda pula. Ini lah yang menjadi faktor pendukung terciptanya suasana 

multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem.

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Dewi selaku guru kelas IV, 

sebagai berikut :

“faktor selain agama itu suku dan budaya yang berbeda beda 
mas.Siswa ada yang dari suku Jawa, suku Cina kemudian ada 
budaya imlekan, natalan, muludan, barongsainan”. (wawancara 
tanggal 30 April 2013)

Selain faktor agama yang bermacam-macam, juga terdapat faktor 

budaya yang dimiliki oleh tiap siswa seperti budaya kesenian tari dan 

kesenian barongsai. Siswa yang berasal dari suku jawa biasanya sangat 
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berminat untuk bermain kesenian tari-tarian jawa. Sedangkan siswa yang 

berasal dari keturunan cina gemar memainkan kesenian barongsai. Namun, 

hal tersebut tidak menutup kesempatan bahwa anak non islam tidak boleh 

bermain tari tarian jawa ataupun anak islam tidak boleh bermain barongsai.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari siswa kelas V 

Venansius sebagai berikut :

“biasanya saya kalo imlek, disekolah ada perayaan hari besar 
imlek saya dan teman teman memainkan barongsai mas,yang 
main ya ada anak islam juga ikut main mainan mas.” (wawancara 
tanggal 11 Mei 2013)

Pernyataan di atas diperkuat dengan foto dokumentasi sebagai berikut:

Sumber : Profil SD Wijayakusuma Lasem
Gambar 8 : Perayaan Imlek siswa SD Wijayakusuma Lasem

Pembauran seni budaya di SD Wijayakusuma Lasem sudah 

berlangsung baik sejak dulu. Ini dibuktikan dengan prestasi sekolah yang dulu 

siswa siswinya pernah tampil di Balai Sidang Jakarta. Ketua yayasan sekolah 

ini mendapat undangan untuk menampilkan kesenian tarian yang 

menunjukkan pembauran budaya jawa dan cina. Tarian tersebut ditampilkan 
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dihadapan Presiden Soeharto. Kesenian budaya yang dimiliki oleh siswa 

siswi SD Wijayakusuma Lasem biasanya ditampilkan setiap tahun ketika 

tutup tahun ajaran, acara perpisahan siswa dan pada waktu perayaan hari hari 

besar agama.  

Pernyataan diatas sesuai dengan keterangan dari Ibu Yustina selaku 

Kepala SD Wijayakusuma Lasem sebagai berikut :

“pada tahun 1979 ketika masih dipimpin oleh ketua yayasan bapak 
Sigit Wicaksana ada undangan dari Balai Sidang Jakarta kepada 
yayasan untuk datang kesana menampilkan 2 tarian yang 
menunjukkan pembaruan etnis jawa dan etnis cina mas.Tariannya 
pada waktu itu tarian Srikandi Mustaka Weni dan tarian 
Minakjinggo Dayun.Tarian itu dimainkan oleh siswa siswi dari 
jawa dan cina mas.Untuk ketrampilan seni budaya sendiri 
biasanya waktu tutup tahun ajaran diadakan pentas seni mas, jadi 
anak anak bisa menampilkan kesenian yang dia miliki.” 
(wawancara tanggal 29 April 2013)

Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah dukungan 

dari masyarakat sekitar sekolah. Dukungan masyarakat sekitar sangat 

dibutuhkan agar sekolah ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap 

ada sampai kapanpun untuk menciptakan multikulturalisme bagi masyarakat 

Lasem sendiri. Pandangan bahwa tidak ada penggolongan dan pembedaan 

antara kelas atas dan kelas bawah, etnis jawa dan cina, faktor mayoritas dan 

minoritas mampu disejajarkan tanpa membeda-bedakan.

Hal di atas sesuai dengan keterangan dari Ibu Widiyanti selaku guru 

kelas V sebagai berikut :

“dukungan masyarakat sangat dibutuhkan mas, karena untuk 
mencari citra atau nama sekolah mas, apalagi ini sekolah swasta 
sing bocahe bermacam macam agamane.kalau pas tutup taun 
ajaran gitu ada acara pentas seni mas di sekolahan, lha itu 
merupakan cara sekolah juga untuk menarik animo masyarakat 
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sekitar untuk datang ke sekolahan walaupun hanya sekedar 
melihat kesenian yang siswa tampilkan.Mesti rame mas.” 
(wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Faktor pendukung terciptanya multikulturalisme di SD Wijayakusuma 

Lasem tidak hanya karena aneka ragam agama dan budaya yang dimiliki 

siswa siswi di SD Wijayakusuma Lasem saja. Namun dengan adanya aneka 

ragam tersebut terciptalah rasa saling menghargai dan menghormati ditengah 

perbedaan yang dimiliki siswa SD Wijayakusuma Lasem. Sikap saling 

menghargai dan menghormati antar siswa tidak hanya dapat dijumpai dalam 

kegiatan belajar di sekolah saja. Namun, terlebih ketika ada perayaan hari 

besar agama ataupun bulan puasa Islam dapat terlihat jelas bagaimana 

kerukunan umat beragama saling menghargai dan menghormati dengan umat 

beragama yang berbeda. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi selaku guru kelas IV 

sebagai berikut :

“siswa disini sangat menghormati dan menghargai sesama 
temannya dik, baik itu dengan teman seagama atau dengan 
temannya yang berbeda agama.Apalagi kalo pas datang di bulan 
puasa gitu dik.Kantin sekolah tutup lho dik kalau bulan 
puasa.Jadi biar siswa bisa berlatih berpuasa dan siswa yang tidak 
berpuasa bisa menghormati temannya yang sedang 
berpuasa.Terus pas Natalan disekolahan juga ada perayaan, 
mengundang orang tua wali yang merayakan untuk melakukan 
kebaktian di sekolah ngundang Pendeta atau Pastur dik.Dengan 
begitu anak-anak yang beragama Islam bisa saling bantu 
membantu terhadap teman yang non Islam untuk menyiapkan 
acara kebaktian.Kemudian jika acara peringatan maulid nabi bagi 
orang islam yang biasa disebut muludan, anak-anak non Islam 
pun juga saling bantu menbantu dengan temannya yang 
beragama Islam menyiapkan acara tersebut, entah mereka 
membantu menata bangku, menata tikar dan karpet.Terus ketika 
idul fitri anak anak non islam juga bersalaman dengan teman 
temannya yang beragama islam untuk bermaaf-maafan dik, dan 
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sebaliknya anak anak islam pun tidak hanya bersalaman dengan 
anak anak islam saja tetapi juga dengan temannya yang non 
islam.Pokoknya anak anak punya rasa toleransi, saling 
menghargai dan menghormati dengan sesama dik.” (wawancara 
tanggal 30 April 2013)

Pernyataan di atas diperkuat dengan foto dokumentasi sebagai berikut:

Sumber : Dokumentasi SD Wijayakusuma Lasem
Gambar 9 : Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 

Hal lain yang menunjukkan bahwa terjalin kerjasama yang baik antar 

siswa yang berbeda latar belakang tidak hanya dapat dilakukan pada saat 

persiapan perayaan tertentu saja. Namun dapat ditunjukkan dalam kegiatan 

yang berkaitan dengan dibutuhkannya kerjasama yang apik dan solid dari 

siswa satu dengan lainnya, seperti berikut :

Sumber : Dokumentasi SD Wijayakusuma Lasem
Gambar 10 : Kerjasama siswa SD Wijayakusuma Lasem dalam pentas seni pramuka

kelompok di sekolah.
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Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan guru 

dan siswa mengenai faktor pendukung terciptanya multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma Lasem dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung 

terciptanya multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem antara lain yaitu 

faktor agama, faktor suku, faktor budaya, dukungan masyarakat sekitar, 

saling menghargai dan menghormati antar sesama. Selain faktor faktor 

pendukung tersebut, masih terdapat faktor pendukung yang lebih signifikan 

yaitu perubahan nama sekolah, seragam bebas hari jumat, guru guru SD 

Wijayakusuma yang mempunyai rasa toleransi terhadap siswa, aturan sekolah 

yang tidak diskriminasi, rapat atau musyawarah pertemuan antara pihak

sekolah dengan orangtua siswa, pembauran seni budaya antara jawa dan 

tionghoa, perayaan hari besar agama, saling bantu membantu dalam persiapan 

kegiatan agama, serta animo masyarakat yang sangat antusias terhadap 

sekolah. Perbedaan semua itu tidak menjadi penghalang bagi siswa siswi SD 

Wijayakusuma Lasem untuk tetap menjaga kerukunan, berinteraksi dengan 

sesama, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati terhadap 

sesama. 

5. Kendala Yang Dihadapi Pendidik Dalam Memahami Perbedaan Yang 

Dimiliki Oleh Siswa Siswi SD Wijayakusuma Dalam Proses 

Pembelajaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan 

kendala yang berarti dalam membangun multikulturalisme. Kendala yang 

ditemukan peneliti lebih pada kendala yang bersifat manusiawi. Kendala yang 
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ditemukan lebih pada pembelajaran, karakteristik anak didik, dan kendala dari 

luar sekolah. Kendala yang dihadapi pendidik berasal dari kendala internal 

dan kendala eksternal yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Dalam suatu proses pembelajaran di sekolah, tentu para pendidik 

mempunyai kendala tersendiri yang dihadapi dalam menyampaikan materi 

yang guru sampaikan kepada peserta didik. Setiap pendidik mempunyai 

kendala yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi kondisi 

sekolah yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Terlebih SD 

Wijayakusuma Lasem merupakan sekolah swasta yang memiliki siswa siswi 

yang banyak memeluk agama yang berbeda-beda, mereka juga mempunyai 

latar belakang yang berbeda pula. Keadaan inilah yang membuat para 

pendidik menghadapi kendala tersendiri dalam proses belajar mengajar di 

sekolah. Kendala yang pendidik hadapi salah satunya adalah kendala internal. 

Kendala internal ini bisa berasal dari saat siswa belajar dikelas, siswa saat 

bermain di jam istirahat atau dari segala yang ada di lingkungan sekolah.

Pada waktu peneliti melakukan pengamatan di dalam kelas, peneliti 

mengamati cara guru mengajar dikelas, cara guru memberikan pemahaman 

serta cara bagaimana guru mengatasi kondisi kelas saat tidak kondusif di 

tengah-tengah siswa yang memiliki beragam perbedaan. Selain pengamatan 

di kelas, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan guru kelas 

untuk mendapatkan informasi kendala apakah yang dihadapi para guru pada 

saat mengajar siswa dikelas. Berdasarkan pengamatan peneliti pada waktu 
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dikelas, ada kejadian seorang siswa tiba-tiba sedikit mengamuk terhadap 

temannya. Kemudian siswa itu diperingatkan oleh gurunya dengan teguran.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Widiyanti selaku guru kelas V 

sebagai berikut :

“kendalanya ya paling kayak yang mas tadi lihat, ketika saya 
mengajar ada anak yang goda temennya dan temennya yang 
digoda marah.Anak yang mengamuk itu dia sifatnya keras mas, 
emosinya tinggi, dia cepat marah bila digoda temannya dikit gitu 
langsung marah.Dia itu dari suku jawa tapi agamanya 
Katholik.Kendala saya ya masih sulit bila memahami karakter 
anak yang beda-beda gitu mas.” (wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Usia anak yang tergolong masih seumuran anak sekolah dasar 

tentunya masih labil tingkat emosi dirinya. Siswa masih perlu pengawasan 

lebih bila sedang berada di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa yang 

masih belia ini sangat mudah terpengaruh. Pengaruh yang sifatnya negatif 

inilah yang menjadi kekhawatiran bagi para pendidik di sekolah terhadap 

perkembangan anak didiknya. Penekanan terhadap sikap toleransi beragama 

sangat penting bagi siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem dengan melihat 

kondisi siswa yang mempunyai banyak agama yang di anut. Maka dari itu, 

para pendidik harus selalu memberi pemahaman yang lebih terhadap siswa 

tentang sikap toleransi beragama. Sekolah dan para guru mempunyai peran 

yang penting dalam hal memotivasi siswa tentang sikap toleransi beragama.

Pernyataan di atas sesuai dengan keterangan dari Ibu Yustina selaku 

Kepala SD Wijayakusuma sebagai berikut :

“untuk memotivasi siswa tentu saja anak seusia SD harus diberi 
banyak nasihat mas dan keteladanan dari guru.Memotivasi siswa 
dan memberi pemahaman tentang toleransi beragama harus selalu 
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dilakukan mas baik melalui KBM maupun waktu-waktu 
senggang.” (wawancara tanggal 29 April 2013)

Jadi jelas bahwa peran sekolah dan para guru sangat penting bagi 

siswa dalam memahami sikap toleransi beragama antar sesama. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada saat melakukan penelitian di 

kelas terdapat suatu kejadian ketika siswa dibagi beberapa kelompok untuk 

melakukan diskusi, ada siswa yang tidak mau berkelompok dengan temannya. 

Kemudian ada juga siswa yang memiliki tingkat emosional tinggi. Hal 

tersebut dapat terwujud  ketika ada salah satu siswa menggoda temannya 

namun reaksi teman yang digoda menunjukkan sikap marah. Selain itu 

kendala lain yang dapat muncul saat siswa sedang bermain di jam istirahat. 

Misalnya terjadi kesalahpahaman antar siswa karena mereka berlarian 

kemudian menabrak teman yang lain ataupun pada saat mereka bermain bola 

terjadi kontak fisik. 

Hal di atas sesuai dengan pernyataan daru Ibu Dewi selaku guru kelas 

IV sebagai berikut :

“kendala yang dihadapi kadang anak gak mau berkelompok 
dengan teman sekelompoknya mas, karena mereka lagi 
marahan.Terus kalau mereka lagi bermain tidak sengaja 
menabrak teman lainnya sehingga terjadi pertengkaran.Tapi 
semua itu saya rasa masih dalam tahap wajar mas, anak seusia 
mereka ya seperti itu.” (wawancara tanggal 30 April 2013)

Menjadi seorang pendidik tentunya mempunyai kendala terbesar 

dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kendala terbesar yang dihadapi 

pendidik tentunya berbeda satu dengan lainnya, terlebih anak didik yang 

dihadapi adalah anak anak yang mempunyai perbedaan dari segi agama, suku, 
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dan budaya. Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan 

terhadapa para guru kelas IV dan guru kelas V, justru mereka 

mengungkapkan tidak menemui kendala terbesar apapun dalam menghadapi 

siswa siswi yang banyak mempunyai perbedaan tersebut.

Pernyataan di atas sesuai dengan keterangan dari Ibu Widiyanti selaku 

guru kelas V sebagai berikut :

“selama saya mengajar disini saya kok belum merasakan ada 
kendala terbesar dalam menghadapi anak-anak mas.Justru saya 
merasa tambah asyik menghadapi anak-anak yang punya banyak 
perbedaan dari segi agama mereka dan budaya mereka.Kalau 
umumnya kan sekolah sekolah anak-anaknya kebanyakan Islam, 
sukunya Jawa.Saya melihat keunikan dari mereka.Anak-anak 
punya rasa ingin tahu terhadap temannya yang berbeda dengan 
dirinya.” (wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan maka 

dapat disimpulkan bahwa kendala internal yang dihadapi pendidik dalam 

proses pembelajaran adalah hubungan antar siswa yang terkadang berselisih 

yang membuat mereka tidak mau belajar berkelompok dengan temannya, 

terjadi kontak fisik yang tidak disengaja pada saat bermain, karakteristik 

siswa yang berbeda-beda, motivasi belajar siswa serta pemahaman terhadap 

toleransi beragama. 

b. Kendala Eksternal

Kendala yang dihadapi pendidik dalam proses pembelajaran siswa 

tidak hanya ada pada saat di dalam kelas saja. Namun, kendala yang datang 

dari luar juga ada. Bahkan apabila kendala yang dari luar ini di pandang 

sebelah mata dan tidak diberikan perhatian khusus justru akan menimbulkan 

dampak negatif yang besar terhadap perkembangan anak. Kendala ini dapat 
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berupa pengaruh lingkungan rumah siswa yang kurang baik, dan dapat juga 

yang berasal dari tugas yang diberikan guru kepada siswa secara 

berkelompok yang tidak dilakukan siswa secara baik dan benar.

Pernyataan di atas sesuai dengan keterangan dari Ibu Dewi selaku 

guru kelas IV sebagai berikut :

“kadang gini dik, nek bocah tak kei tugas kelompok dikerjakan di 
rumah itu anggota kelompoknya ada yang gak datang semua.Jadi 
mungkin anak ada yang merasa iri hati atau gimana gitu.Tugas 
yang seharusnya dikerjakan bareng bareng tapi hanya dikerjakan 
beberapa anak saja.Rata rata sih alasan yang anak tidak mau 
datang di rumah temannya untuk belajar bareng itu karena rumah 
jauh, tidak ada yang mengantar, malas.Ini yang menjadi tugas 
saya agar lebih mendekatkan diri ke siswa biar dia ikut bekerja 
sama dalam tugas kelompok di luar sekolah dik.” (wawancara 
tanggal 30 April 2013)

Kendala lain yang dihadapi pendidik dari luar sekolah adalah 

keretakan hubungan yang terjadi bukan dari siswa, justru keretakan hubungan 

yang datang dari orang tua siswa sendiri. Keretakan hubungan orang tua yang 

berkelanjutan ini sangat tidak dibenarkan. Dengan adanya keretakan 

hubungan orang tua yang seperti ini justru nantinya akan berdampak negatif 

bagi hubungan antar siswa juga yang sudah terjalin baik dan rukun. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Widiyanti selaku guru kelas 

V sebagai berikut :

“kadang itu gini mas, misal ada siswa yang berantem dengan siswa 
lain.Terus siswa yang berantem itu sudah kita damaikan mas tapi 
diantara orang tua mereka masih saling berselisih mas, kayak 
saling neng-nengan (diam-diaman).” (wawancara tanggal 1 Mei 
2013)

Kendala yang harus dihadapi pendidik tidak sampai disitu saja. 

Kendala lain yang harus mendapatkan perhatian adalah rasa tanggung jawab 
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siswa yang mempunyai kewajiban untuk belajar. Rasa tanggung jawab inilah 

yang perlu mendapat perhatian khusus, dimana lingkungan luar sangat 

berpengaruh bagi perkembangan anak. Jika anak tidak diberikan perhatian 

secara benar, maka lingkungan luar anak membawa dampak yang negatif. 

Pengaruh dari lingkungan luar ini dapat berupa pergaulan anak yang salah, 

pengaruh internet, pengaruh perkembangan teknologi, acara televisi yang 

tidak mendidik dan sebagainya. Jika rasa tanggung jawab anak sebagai siswa 

untuk belajar mulai terkikis, maka anak akan tumbuh rasa malas untuk 

mengerjakan PR dan  malas belajar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yustina selaku Kepala SD 

Wijayakusuma sebagai berikut :

“lingkungan rumah sangat berpengaruh bagi anak mas, dengan 
anak yang masih seusia SD ini dia akan mudah terpengaruh dan 
meniru.Kita sebagai guru di sekolah mengajarkn anak dengan 
benar, ndak mungkin guru kok ngajari anak sing salah mesti kan 
sing bener mas.Tapi anak ketika sudah berada di lingkungan 
yang berbeda kan sudah berbeda lagi jalan pikirannya dengan 
adanya pengaruh dari luar itu mas.Pengaruh dari luar itu yang 
nantinya dibawa siswa ke sekolah, kadang dia berbicara kotor 
dengan temannya.Ini kan bisa mempengaruhi teman yang lainnya 
juga mas.Cara bergaul mereka dengan teman juga berpengaruh, 
siswa kandang lupa mengerjakan PR karena terlalu asyik dengan 
waktu bermainnya, atau bahkan dia males mas mengerjakan PR 
nya.Itu kan sangat tidak bertanggung jawab mas.Makanya kita 
disini sangat berharap sekali dengan peran orang tua dirumah 
untuk memperhatikan anak anaknya.” (wawancara tanggal 29 
April 2013)

Maka berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta 

wawancara dengan guru kelas dan Kepala SD Wijayakusuma Lasem tentang 

kendala yang dihadapi pendidik dari luar sekolah dapat ditarik kesimpulan 

yaitu terkadang tugas kelompok dari guru tidak dikerjakan dengan anggota 
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kelompok yang datang semuanya, terjadi keretakan hubungan antara orang 

tua siswa ketika siswa bertengkar namun siswa sudah berdamai tapi orang tua 

masih saling berselisih, dan pengaruh dari lingkungan luar yang dapat berupa 

pergaulan teman yang salah, pengaruh internet, acara televisi yang tidak 

mendidik, perkembangan teknologi dan sebagainya. 

B. Pembahasan

Indonesia merupakan suatu negara yang memliki keanekaragaman 

yang pluralistik. Keragaman tersebut meliputi agama, budaya, suku, ras, etnis, 

dan antar golongan. Semua keanekaragamn yang dimiliki Indonesia sangat 

memungkinkan terwujudnya suatu multikulturalisme dalam suatu masyarakat, 

tidak terkecuali di lembaga pendidikan sekolah dasar.

SD Wijayakusuma Lasem merupakan salah satu SD swasta di 

Kecamatan Lasem yang mempunyai siswa-siswi dengan keanekaragaman 

agama, budaya, dan suku. Hal ini memungkinkan terwujudnya suatu 

multikulturalisme dalam pola pergaulan antar siswa. 

Ghozally (2007 : 80) berpendapat bahwa pergaulan bisa diartikan 

sebagai hubungan antar individu yang didalamnya menyangkut tingkah laku, 

perasaan, dan jati diri. Pergaulan sama halnya dengan interaksi sosial. 

Interaksi sosial adalah suatu hubungan dinamis yang mempertemukan orang 

dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok 

manusia (Basrowi, 2005: 138). Di lingkungan sekolah dapat terlihat 

bagaimana hubungan pola pergaulan antar siswa yang dapat diamati ketika 
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siswa-siswi berada di kelas, di jam istirahat, ataupun pada saat belajar 

kelompok. 

Berdasarkan penelitan, SD Wijayakusuma Lasem sebagai lembaga 

pendidikan mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan 

multikulturalisme ditengah siswa-siswi yang dimiliknya. Guru sebagai 

pendidik mempunyai tanggung jawab untuk memperikan pemahaman kepada 

siswa tentang toleransi beragama antar siswa. Pola pergaulan yang terjadi di 

kelas menunjukkan bahwa siswa satu dengan yang lainnya memiliki 

hubungan kekerabatan yang dinamis. Mereka saling akrab, bercanda gurau 

tidak hanya dengan teman yang seagamanya saja namun juga bergaul dengan 

teman yang berbeda agama. 

Pengelompokan masyarakat multikultural yang ditinjau dari pola 

pergaulannya ada dua yaitu masyarakat eksklusif dan masyarakat inklusif.

Masyarakat eksklusif yaitu masyarakat yang merasa takut kepada pengaruh 

budaya lain yang dapat merusak kebudayaan mereka. Keyakinan itu 

menjadikan mereka membatasi pergaulannya dengan masyarakat lain. 

Sedangkan masyarakat inklusisf yaitu masyarakat yang bersifat akomodatif 

terhadap budaya lain sehingga mereka mudah berhubungan dengan 

masyarakat lain dan menganggap setiap manusia mempunyai harkat yang 

sama (Syarbaini : 2009 : 114).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pergaulan siswa yang 

terjadi di dalam kelas dengan teori pengelompokan masyarakat multikultural 

ditinjau dari sikap pergaulannya yaitu termasuk dalam masyarakat inklusif 
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berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari pola pergaulan siswa siswi yang 

terjadi dikelas, pada jam istirahat, serta pada saat belajar kelompok bahwa 

tercipta hubungan yang dinamis antar siswa tidak membeda-bedakan 

perbedaan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat faktor pendukung 

terciptanya multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem, di antaranya

faktor agama, faktor budaya, dukungan masyarakat sekitar, rasa saling 

menghargai dan menghormati. Selain faktor faktor pendukung tersebut, masih 

terdapat faktor pendukung yang lebih signifikan yaitu perubahan nama 

sekolah, seragam bebas hari jumat, guru guru SD Wijayakusuma yang 

mempunyai rasa toleransi terhadap siswa, aturan sekolah yang tidak 

diskriminasi, rapat atau musyawarah pertemuan antara pihak sekolah dengan 

orangtua siswa, pembauran seni budaya antara jawa dan tionghoa. Perayaan 

hari besar agama, saling bantu membantu dalam persiapan kegiatan agama, 

serta animo masyarakat yang sangat antusias terhadap sekolah. 

Namun faktor faktor yang tersebut dilatarbelakangi oleh sejarah yang 

panjang. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa negara kita merupakan

negara yang mempunyai rempah-rempah yang lengkap, dan letak negara 

Indonesia sendiri yang strategis serta negara indonesia yang terbagi atas pulau 

pulau menjadikan Indonesia mempunyai keberagaman yang pluralistik antara 

pulau satu dengan lainnya memiliki perbedaan tersendiri. Keadaan ini 

menarik perhatian orang orang dari berbagai negara untuk datang ke 

Indonesia. Mereka yang datang ke Indonesia bukan hanya sekedar mencari 
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rempah-rempah, melakukan penelitian tentang budaya Indonesia, atau 

berdagang. Namun sebagian dari mereka juga mulai ada yang menetap di 

Indonesia dan kemudian mencari jodoh dengan orang Indonesia. 

Dengan fakta ini, maka secara langsung dan tidak langsung terjadilah 

pembauran budaya di Indonesia, antara budaya barat maupun timur dengan 

budaya Indonesia dari masing masing daerah yang disinggahi. Lasem 

memang dikenal dengan sebutan Tiongkok Kecil oleh orang orang pendatang. 

Hal ini dikarenakan Lasem dahulu merupakan persinggahan orang orang 

Cina. Kehadiran bangsa Cina ke Lasem inilah yang membuat terciptanya 

keberagama di Lasem. Pernyataan ini dapat ditunjukkan dengan beberapa 

bangunan rumah di Lasem merupakan bangunan Cina kuno, banyak 

peninggalan dari bangsa Cina di Lasem, serta makam makam Cina. 

Faktor agama merupakan salah satu faktor pendukung yang penting 

terciptanya multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem. Hampir semua 

jenis agama yang dimiliki siswa ada di sekolah ini, walaupun di setiap 

tahunnya seluruh agama tersebut belum tentu ada. Walaupun agama yang 

dimiliki oleh siswa-siswi tersebut berbeda-beda namun setiap agama tersebut 

tetap mengajarkan pentingnya toleransi beragama dalam pergaulan. 

Selain faktor agama, juga terdapat faktor budaya yang mendukung 

terciptanya multikulturalisme di SD Wijayakusuma Lasem. Budaya yang 

terdapat di SD Wijayakusuma Lasem dapat berupa seni tari, seni musik, dan 

kesenian tradional lainnya. Pada siswa yang beragama Islam, umumnya 
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mereka mempunyai seni tarian Jawa dan seni musik hadroh. Sedangkan pada 

siswa non Islam, umumnya mereka mempunyai kesenian barongsai.

Namun bukan berarti semua budaya yang dimiliki oleh masing masing 

siswa tidak dapat dilakukan oleh siswa yang lain. Artinya, siswa yang 

berlainan agama pun boleh memainkan budaya tersebut atau mungkin hanya 

sekedar ingin tahu kebudayaan itu. Hal ini dimaksudkan agar terjadi 

pembauran budaya antar etnis, seperti yang terjadinya perpaduan tarian 

Srikandi Mustaka Weni dan Minakjinggo Dayun. Tarian ini dimainkan oleh 

siswa siswi dari etnis Jawa dan Tionghoa.

Sekolah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini 

tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk tetap 

menjaga nama baik sekolah dari pandangan masyarakat. Menarik perhatian 

masyarakat bukan hanya dari luarnya saja, namun memang benar-benar 

kualitas pendidikan sekolah itu baik dan terciptanya toleransi beragama yang 

baik pula bagi masyarakat yang beragam di Lasem. Dukungan masyarakat 

sekitar dapat ditunjukkan dengan datangnya masyarakat yang menyaksikan 

pertunjukkan seni di SD Wijayakusuma Lasem ketika pada setiap akhir tahun 

diadakan acara pentas seni. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan animo 

masyarakat sekitar dan menunjukkan toleransi siswa siswi yang memiliki 

beragam perbedaan yang dapat saling berbaur dengan diwujudkan dalam 

bentuk seni. Segala saran dan kritik yang diberikan masyarakat diterima 

dengan tangan terbuka oleh sekolah. Ini menunjukkan bahwa sekolah 

mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat untuk selalu 
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memperbaiki kinerja sekolah, guru dalam pembelajaran bagi siswa dan 

memberikan pemahaman toleransi beragama.

Memahami perbedaan mulai dari agama, budaya, suku dan etnis yang 

dimiliki tiap siswa SD Wijayakusuma Lasem akan menumbuhkan rasa saling 

menghargai dan menghormati antar siswa dalam memahami perbedaan 

tersebut. Rasa saling menghargai dan menghormati antar siswa SD 

Wijayakusuma Lasem dapat ditunjukkan dengan suasana siswa yang akrab, 

saling bantu membantu apabila ada perayaan hari besar agama. Misalnya, 

bagi siswa yang beragama Islam diadakan acara peringatan maulud nabi di 

sekolah, siswa non islam secara ikhlas membantu persiapan acara tersebut 

dengan menata bangku, membersihkan ruangan dan lainnya. Sedangkan 

apabila ada kegiatan peringatan Natal bagi siswa non islam yaitu diadakan 

acara kebaktian di sekolah, maka siswa Islam pun juga membantu 

mempersiapkan acara tersebut dengan siswa non Islam. Suasana tersebut 

cukup membuktikan bahwa telah tercipta rasa saling menghargai dan 

menghormati di dalam diri siswa terhadap siswa lainnya yang berbeda agama.

Selain faktor faktor pendukung lain yaitu perubahan nama sekolah, 

seragam bebas hari jumat, guru guru SD Wijayakusuma yang mempunyai 

rasa toleransi terhadap siswa, aturan sekolah yang tidak diskriminasi, rapat 

atau musyawarah pertemuan antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, 

pembauran seni budaya antara jawa dan tionghoa, perayaan hari besar agama, 

saling bantu membantu dalam persiapan kegiatan agama, serta animo 

masyarakat yang sangat antusias terhadap sekolah. 
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Perubahan nama sekolah. Perubahan nama sekolah yang pada awal 

berdirinya sekolah ini tahun 1958 bernama Cuan Min Shue Shiau berubah 

menjadi Wijayakusuma pada tahun 1969. Cuan Min Shue Shiau yang berarti 

sekolah rakyat pada waktu itu berganti nama Wijayakusuma yang berarti 

bunga teratai. Perubahan nama sekolah pada waktu itu merupakan gagasan 

dari ketua yayasan Sigit Wicaksana. Beliau berpendapat bahwa sekolah ini 

bukan semata mata sekolah yang diperuntukkan bagi anak anak tionghoa. 

Dimana pada saat itu memang siswa siswinya banyak dari kalangan tionghoa. 

Namun sekolah ini bebas di masuki oleh anak anak selain tionghoa. Maka 

sejak saat itulah dominasi siswa yang berasal dari kalangan tionghoa mulai 

berkurang, dan sekarang sekolah ini dihuni oleh siswa siswi dari berbagai 

agama, suku dan budaya.

Seragam bebas hari jumat. Dahulu sekitar tahun 1990an sekolah ini 

mempunyai peraturan khas dalam berpakaian seragam sekolah khusus pada 

hari jumat. Dimana siswa siswi diwajibkan memakai pakaian seragam bebas 

khusus pada hari jumat. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan 

perbaikan dalam penyempurnaan peraturan dari sekolah, peraturan ini diubah 

mengingat tingkat ekonomi orangtua siswa berbeda-beda sehingga 

dikhawatirkan akan memunculkan kecemburuan sosial ekonomi di 

lingkungan sekolah. Siswa juga tidak mampu membedakan mana pakaian 

yang pantas untuk sekolah dan mana pakaian untuk berpesta. Maka, peraturan 

ini diubah bahwa setiap hari jumat siswa siswi wajib memakai pakaian 
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seragam pramuka. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan siswa siswi tanpa 

membeda-bedakan satu sama lain.

Guru guru SD Wijayakusuma yang mempunyai rasa toleransi terhadap 

siswa. Guru guru di SD Wijayakusuma mempunyai rasa toleransi terhadap 

siswa yang tinggi. Hal ini menciptakan suasana yang harmonis antar guru 

dengan siswa, dan siswa satu dengan lainnya merasa haknya sama tanpa 

memilah-milah. 

Aturan sekolah yang tidak diskriminatif. Diskriminasi merupakan 

salah satu hal penting yang harus dihindari oleh setiap orang terhadap orang 

lain atau kelompok tertentu. Di SD Wijayakusuma semua siswa mempunyai 

hak yang sama, perlakuan serta pelayanan yang sama, setara dan sederajat 

tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Sehingga tindakan diskriminasi 

sangat minim terjadi. Perlakuan guru terhadap murid satu dengan lainnya 

sama.

Rapat atau musyawarah Pertemuan antara pihak sekolah dengan 

orangtua siswa. Kegiatan ini sering dilakukan pihak sekolah untuk 

berkoordinasi langsung dengan orangtua siswa baik mengenai kegiatan di 

dalam sekolah  maupun kegiatan diluar sekolah. Contohnya : kegiatan pesta 

siaga, kegiatan pentas seni tutup ajaran, kegiatan lomba sekolah, kegiatan 

perayaan hari besar agama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sekolah. 

Hal ini dilakukan sekolah selain untuk saling mendekatkan diri dengan 

orangtua siswa juga supaya orangtua siswa mengetahui perkembangan 
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anaknya dari guru baik dalam perkembangan akademik maupun non 

akademik.

Pembauran seni budaya antara jawa dan tionghoa. Kesenian budaya 

tarian yang pernah ditampilkan sampai di tingkat nasional merupakan prestasi 

yang luar biasa bagi SD Wijayakusuma Lasem. Pada tahun 1979, sekolah ini 

pernah mendapatkan undangan dari Balai Sidang Jakarta untuk menampilkan 

tarian yang mencerminkan pembauran budaya antara jawa dan tionghoa. 

Tarian yang ditampilkan yaitu Tarian Srikandi Mustaka Weni dan 

Minakjinggo Dayun. Tarian ini diperankan olah siswa siswi jawa dan cina.

Perayaan hari besar agama. sekolah ini juga mempunyai sikap saling 

menghormati dan menghargai dalam perayaan hari besar agama. Hal ini dapat 

ditunjukkan dalam kegiatan hari raya idul fitri dimana semua siswa saling 

bermaaf-maafan. Kemudian pada saat bulan ramadhan kantin sekolah tidak 

diperbolehkan berjualan.

Saling bantu membantu dalam persiapan kegiatan agama. Hal ini 

dapat ditunjukkan dalam kegiatan perayaan hari maulud nabi. Semua siswa 

saling membantu dalam menyiapkan acara muludan. Kemudian, pada acara 

natalan semua siswa saling membantu. Biasanya pada saat natalan, sekolah 

mengadakan acara kebaktian bagi siswa yang merayakan.

Animo masyarakat yang sangat antusias terhadap sekolah. Hal ini 

dapat ditunjukkan dalam kegiatan sekolah pada saat tutup ajaran. Sekolah 

mengadakan kegiatan pentas seni, yaitu menampilkan kesenian dan 
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ketrampilan yang dimiliki siswa. Hal ini menarik perhatian masyarakat untuk 

datang melihat acara tersebut.

Berdasarkan faktor faktor yang mendukung multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma Lasem maka dengan pola pergaulan yang terjadi antara siswa 

siswi SD Wijayakusuma Lasem, terlihat bahwa semua siswa yang memiliki 

latar belakang berbeda mulai dari perbedaan agama, suku dan budaya sama 

sama mempunyai hak yang sama untuk mengekspresikan diri mereka dan 

bahkan untuk mengembangkannya. Hal ini sesuai dengan teori sosial 

multikultural yaitu Cultural Pluralis : Mosaic Analogy. Teori ini mengatakan 

bahwa bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam 

latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya memiliki hak untuk 

mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis (Ricardo L. Garcia 

dalam Maulanusantara, 2008). Teori ini sama sekali tidak meminggirkan 

identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas 

sekalipun. 

Berdasarkan teori sosial multikulturalisme yang dikemukakan oleh 

Ricardo L. Garcia, maka keadaan masyarakat yang ada di Kabupaten 

Rembang termasuk dalam kategori yang ketiga yaitu Mosaic Analogy. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan keadaan masyarakat yang mempunyai beragam 

perbedaan mulai dari agama, suku, dan budaya dapat hidup berdampingan 

secara damai dan rukun tanpa mempermasalahkan perbedan tersebut.

Hal lain yang dapat membuktikan bahwa Rembang termasuk dalam 

Mosaic Analogy adalah karena berbagai faktor sebagai berikut :
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1. Sejarah. Keadaan Lasem yang sekarang ini jelas tidak lepas dari faktor 

sejara di masa lalu. Lasem dahulu merupakan salah satu pelabuhan laut yang 

cukup besar di pulau jawa bagian timur pantura. Dengan adanya pelabuhan 

laut ini, maka Lasem banyak dikunjungi orang-orang asing. Orang asing 

tersebut akhirnya ada yang menetap di Lasem, dengan menikah dengan orang 

asli Jawa di Lasem. Keadaan inilah yang menjadi awal dari keanekaragaman 

di Lasem. Keadaan tersebut membawa dampak yang besar bagi masyarakat 

Lasem dengan munculnya masyarakat yang menetap di Lasem dengan 

menganut agama yang berbeda-beda, menciptakan budaya yang beraneka 

pula.

2. Agama. Lasem merupakan daerah kecil di bagian Timur Pantura yang 

ditempat tinggali oleh masyarakat yang menganut beberapa agama. Agama 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Semua tempat ibadah 

agama tersebut juga tersedia di Lasem. 

3. Budaya. Dengan adanya keberagaman agama yang di anut oleh 

masyarakat Lasem maka akan memunculkan budaya yang berbeda-beda. 

Budaya Islam dengan contoh adanya acara Muludan sebagai peringatan 

Maulud Nabi. Budaya Kristen dan Katolik dengan perayaan Natal. Budaya 

Konghucu dengan perayaan Imlek dengan ditandai arak-arakan Mak Cho di 

Lasem. Perpaduan budaya juga terdapat di Lasem dengan diwujudkan dalam 

bentuk pakaian batik, yang dikenal dengan Batik Lasem. Batik Lasem 

merupakan perpaduan ciri khas budaya Jawa dan Tionghoa, yang 

mencerminkan bahwa masyarakat Jawa di Lasem dan masyarakat Tionghoa 
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dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis tanpa 

mempermasalahkan perbedaan diantara keduanya.

4. Suku. Adanya agama dan budaya di Lasem yang beraneka ragam tentunya 

memiliki suku yang berbeda pula. Ada suku jawa, suku cina dan Tionghoa, 

sebagian masyarakat Lasem juga ada suku Madura.

5. Rasa saling menghargai dan menghormati. Beragamnya agama, budaya, 

suku yang ada di Lasem terciptalah suasana kerukunan yang harmonis di 

dalam kehidupan sehari-hari, tercipta pembauran masyarakat yang berbeda 

latar belakang yang baik. Semua itu tidak lepas dari adanya kesadaran diri 

dari dalam masyarakat yang ada di Lasem untuk menyadari bahwa mereka 

tinggal bersama dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Kesadaran diri ini ditunjang oleh rasa 

saling hormat menghormati dan saling menghargai antar sesama yang 

menciptakan kerukunan yang harmonis.

Semua hal yang dijelaskan diatas tersebut yang memberikan warna 

dalam kehidupan bermasyarakat di Lasem. Dengan adanya beragam agama, 

budaya, suku, rasa saling menghargai dan menghormati serta faktor sejarah 

yang panjang tersebut membuat kehidupan di Lasem semakin beragam, dan 

dengan faktor faktor tersebut masyarakat Lasem telah memberikan gambaran 

serta contoh yang baik, bahwa dengan aneka keberagaman yang ada bukan 

menciptakan konflik antar agama, suku atau budaya namun justru dengan 

keberagaman tersebut menunjukkan masyarakat Lasem mampu hidup 

berdampingan dengan perbedaan tersebut, tercipta kerukunan antar suku, 
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antar agama, memperkokoh tali persatuan dan kesatuan bangsa serta 

mendapatkan hak untuk mengekspresikan identitasnya masing masing secara 

sama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi pendidik dalam proses pembelajaran 

baik kendala internal maupun kendala eksternal, dan upaya untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi pendidik dalam proses pembelajaran, baik terhadap 

siswa maupun terhadap orang tua siswa. Kendala yang muncul ketika peneliti 

melakukan penelitian lebih bersifat kendala yang manusiawi. Tidak ada 

kendala yang berarti dalam membangun multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma Lasem. Guru merasakan bahwa tidak ada kendala dalam 

membangun suatu multikulturalisme di sekolah. Guru-guru di SD 

Wijayakusuma Lasem justru senang dengan keberagaman yang dimiliki oleh 

siswa siswi sekolah ini, karena hal ini merupakan hal yang tidak biasa dalam 

sekolah. Tidak semua sekolah memiliki siswa yang berlatar belakang berbeda 

seperti yang dimiliki siswa siswi di sekolah ini. Itulah yang membuat guru-

guru di sekolah ini menanggapi keadaan tersebut dengan antusias dan 

menarik untuk tetap menjaga kerukunan yang terjalin antar siswa dalam 

membangun multikulturalisme.

Kendala yang dihadapi pendidik salah satu diantaranya adalah 

menghadapi karakteristik tingkat emosi dalam diri siswa yang berbeda-beda. 

Terkadang pada saat berada dikelas ada siswa yang sengaja bercanda dengan 

temannya. Namun teman yang diajak bercanda merasa marah. Hal tersebut 
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menjadi kendala pendidik, karena dengan hal tersebut pembelajaran menjadi 

kurang efektif. 

Kendala lain yang dihadapi pendidik lainnya adalah perselisihan antar 

orang tua yang berkelanjutan. Hal ini terjadi ketika ada siswa yang berkelahi, 

namun diantara siswa tersebut sudah akur dan di damaikan oleh guru sekolah 

mereka. Sedangkan berbeda dengan orang tua mereka terkadang masih saling 

berselisih. Peristiwa seperti ini tentunya tidak baik bagi hubungan antar siswa 

maupun antar orang tua siswa. 

Selain kendal internal juga ada kendala eksternal, salah satunya adalah 

pengaruh lingkungan luar sekolah. Siswa seumuran sekolah dasar sangat 

mudah terpengaruh dan cenderung meniru dengan apa yang dia lihat, seperti 

pengaruh lingkungan luar, pengaruh pergaulan teman sebaya, pengaruh 

teknologi, pengaruh acara televisi yang tidak mendidik dan lain lain. Pendidik 

harus lebih ektra memberikan perhatian kepada siswa karena siswa SD masih 

sangat mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan. Disaat siswa melakukan 

kegiatan belajar di sekolah mereka tejaga oleh perhatian guru dengan baik. 

Pemikiran dan pemahaman siswa terarah secara benar. Namun berbeda ketika 

siswa berada diluar sekolah nantinya, karena banyaknya pengaruh dari luar 

seperti pengaruh lingkungan rumah siswa atau dari kemajuan teknologi yang 

semakin berkembang. Hal ini tentunya telah disadari oleh guru dan 

memberikan pemahaman terhadap siswa agar mereka tetap pada 

perkembangan yang sewajarnya dan berkembang secara baik dan benar.
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Beberapa kendala yang dihadapi pendidik tersebut membuat pihak 

sekolah mempunyai cara dalam mengatasi kendala tersebut. Tidak hanya 

untuk menjaga kerukunan antar siswa saja, namun juga menciptakan 

kedekatan hubungan antar orang tua siswa, kedekatan guru dengan orang tua 

wali serta agar orang tua juga mengetahui perkembangan anaknya selama 

melakukan kegiatan di sekolah. Upaya yang dilakukan sekolah diantaranya, 

melakukan acara pentas seni setiap tahunnya. Hal ini dilakukan selain untuk 

menarik animo masyarakat, namun juga menunjukkan ketrampilan siswa 

dalam melakukan bidang kesenian yang dimiliki siswa serta untuk 

menciptakan multikulturalisme itu sendiri. Kegiatan lain yang dapat 

dilakukan sekolah dalam rangka untuk mendekatkan hubungan kepada orang 

tua siswa adalah setiap kali ada kegiatan sekolah baik disekolah maupun 

diluar sekolah oleh siswa maka sekolah akan melakukan musyawarah kepada 

orang tua siswa. Kegiatan tersebut misalnya kegiatan lomba mapel, pesta 

siaga (pramuka), dan rapat pihak yayasan dengan orang tua siswa. Dalam 

upaya menjaga kerukunan antar orang tua siswa, terlebih ketika ada 

perselisihan antar orang tua siswa karena perkelahian anaknya disekolah, 

pihak sekolah dapat menyelesaikan perkara tersebut ketika melakukan 

musyawarah dengan orang tua siswa. Dengan upaya-upaya yang dilakukan 

tersebut diharapkan agar  kegiatan pembelajaran sekolah semakin baik, 

kerukunan antar siswa dan orang tua siswa semakin harmonis, toleransi 

terhadap segala perbedaan semakin kuat, dukungan dari masyarakat semakin 
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besar, yang nantinya dapat menciptakan multikulturalisme seperti yang 

diharapkan oleh pihak sekolah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terciptalah 

suatu multikulturalisme itu sendiri. Akar kata muktikulturalisme adalah 

kebudayaan. Secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi 

(banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata 

tersebut terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam 

komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Mahfud, 

2009).

Pengertian di atas telah sesuai dengan penelitian ini bahwa siswa siswi 

SD Wijayakusuma Lasem saling menghargai dan menghormati sesama teman 

yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda mulai dari agama, suku 

dan budaya, perbedaan tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka untuk 

saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh atas nama 

bangsa Indonesia dengan tidak membatasi individu untuk berekspresi, 

berpendapat dan mengembangkan apa yang mereka miliki dengan perbedaan 

tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari 

indikator indikator fokus penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pola Pergaulan

1. Pola Pergaulan Di Dalam Kelas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di SD Wijayakusuma 

Lasem, bahwa pola pergaulan pada saat berada dikelas siswa siswi SD 
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Wijayakusuma Lasem saling berinteraksi satu sama lain dengan akrab, rukun 

tanpa membeda-bedakan agama, suku dan budaya mereka. Suasana kelas 

yang kondusif, pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru memberikan 

materi pelajaran dengan baik, siswa siswi mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru. Terkadang pada saat pembelajaran berlangsung anak 

juga bercanda dengan teman lainnya. Ini sedikit mengganggu jalannya 

pelajaran karena kadang siswa yang bercanda juga menimbulkan sedikit

pertengkaran diantara mereka, namun tidak terlalu menyulitkan guru dalam 

mengatasi keadaan seperti ini. Karakter siswa yang berbeda beda membuat 

kegiatan pembelajaran semakin menarik.

2. Pola Pergaulan Pada Jam Istirahat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di SD Wijayakusuma 

Lasem, bahwa pola pergaulan pada saat jam istirahat siswa siswi bermain 

dengan teman temannya tanpa membeda-bedakan perbedaan agama, suku dan 

budaya di antara mereka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, 

umumnya siswa laki-laki SD Wijayakusuma Lasem gemar bermain sepakbola 

di halaman depan sekolah yang cukup luas. Mereka bermain dengan teman-

teman sebaya mereka ataupun dengan teman yang berbeda kelas, baik dari 

adik kelas maupun kakak kelas mereka saling bermain bersama sama dan  

bercampur baur. Keadaan ini juga tidak jarang menimbulkan pertengkaran 

diantara mereka. Masalah yang timbul bukan permasalahan tentang 

perbedaan yang mereka miliki, namun karena kadang mereka bermain tidak 

sengaja menabrak teman lainnya, atau diantara mereka terjadi kontak fisik 
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yang tidak bisa terhindarkan. Masalah ini masih dalam kewajaran siswa SD 

pada umumnya.

Sedangkan yang dilakukan siswi SD Wijayakusuma Lasem pada saat 

jam istirahat adalah kadang mereka hanya duduk dikelas, duduk di depan 

kelas sambil mengobrol atau bercanda dengan temannya, membeli jajanan 

dikantin sekolah, bermain betengan dan loncatan. Sama halnya dengan yang 

siswa laki-laki, anak perempuan bermain tanpa membeda-bedakan agama, 

suku dan budaya diantara mereka. Terjadi komunikasi yang baik diantara 

mereka, interaksi yang terbuka antara teman satu dengan lainnya. Semua 

siswa tidak menutup diri untuk berinteraksi dengan teman lainnya yang 

berbeda agama, suku dan budaya.

3. Pola Pergaulan Pada Saat Belajar Kelompok

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di SD Wijayakusuma 

Lasem, bahwa pola pergaulan pada saat belajar kelompok dikelas siswa siswi 

dibagi dalam beberapa kelompok yang anggotanya tidak hanya siswa yang 

homogen, tetapi secara acak. Jadi dalam satu kelompok tersebut terdapat 

beberapa anak yang mempunyai perbedaan agama, suku dan budaya masing 

masing. Hal ini dilakukan agar siswa satu dengan yang lain dapat belajar 

bersosialisasi, mengenal karakter teman yang berbeda dengan mereka serta 

mampu belajar mengeluarkan pendapat. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

pada saat belajar kelompok menunjukkan keadaan kelas menjadi ramai. 

Siswa saling berinteraksi dengan teman satu kelompoknya, maupun dengan 

kelompok lainnya. Dalam belajar kelompok tersebut juga siswa tidak jarang
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bercanda dengan teman satu kelompok maupun teman dari kelompok lain. 

Kemudian pada saat pembahasan materi soal yang diberikan oleh guru, siswa 

dari masing masing kelompok mempunyai pendapat yang berbeda-beda. 

Mereka mengemukakan pendapat masing masing kelompok, dengan keadaan 

seperti ini siswa dapat belajar menghargai dan menghormati pendapat teman 

lain yang berbeda. Guru sebagai penengah, membiarkan semua pendapat 

yang berbeda tersebut dikemukakan oleh siswa siswa, barulah nanti guru 

mengambil tindakan untuk mengambil pendapat yang dirasa cocok dan benar 

yang kemudian disepakati bersama oleh semua siswa. Sehingga siswa tidak 

merasa dirugikan, karena pendapatnya tidak diterima namun bukan masalah 

diterima atau tidak diterima melainkan hanya jawaban mereka ada yang 

kurang pas dengan jawaban yang sebenarnya. Kegiatan belajar kelompok 

bertujuan, agar siswa mampu mengeluarkan keberanian untuk menyampaikan 

pendapat di muka umum, siswa belajar menghargai dan menghormati 

perbedaan pendapat serta belajar bersosialisasi dengan teman temannya.

b. Faktor-faktor Pendukung Terciptanya Multikulturalisme

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di SD Wijayakusuma 

Lasem, bahwa faktor faktor yang mendukung terciptanya multikulturalisme di 

SD Wijayakusuma Lasem antara lain adalah faktor agama, suku, budaya, rasa 

saling menghargai dan menghormati antar sesama, dan dukungan dari 

masyarakat. Di SD Wijayakusuma Lasem terdapat agama yang berbeda beda, 

mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu ada disekolah ini. Namun tentunya 

ada faktor mayoritas dan minoritas siswa siswi yang menganut agama 
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tersebut. Saat ini yang mendominasi adalah siswa beragama Islam. Namun, 

semua perlakuan pihak sekolah dengan anak didiknya sama atau sederajat. 

Tidak semata-mata faktor mayoritas tersebut di anak emaskan, atau yang 

sebagian anak anak minoritas di anak tirikan. Semua sama, semua seimbang. 

Faktor suku juga terlibat dalam terciptanya multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma Lasem. Terdapat suku Jawa dan Suku Cina di sekolah ini. 

Daerah lasem memang dihuni oleh masyarakat yang berbeda agama, suku dan 

budaya. Mulai dari suku Jawa, suku Cina dan sebagian masyarakat Lasem 

juga berasal dari Madura yaitu suku Madura. Dengan adanya agama dan suku 

yang berbeda beda maka juga akan memunculkan budaya yang berbeda beda 

pula. Mulai dari budaya Islam, budaya Cina atau Tionghoa mempunyai ciri 

khas masing-masing. Budaya Islam biasanya kental dengan pengajian, 

peringatan hari besar agama seperti Maulud Nabi atau masyarakat Jawa 

menyebut muludan. Budaya Cina biasanya mempunyai budaya memperingati 

hari Natal dan Imlekan. Mereka biasanya bersembahyang di tempat ibadah 

mereka yaitu di gereja maupun di klentheng dengan menampilkan kesenian 

barongsai.

Dari ketiga faktor tersebut maka akan tercipta rasa saling menghargai 

dan menghormati antar sesama individu yang berbeda. Masyarakat Lasem 

telah bertahun tahun lamanya saling membaur satu sama lain. Tidak ada 

pertengkaran dan pertentangan pertentangan yang terjadi di Lasem antar etnik 

atau suku maupun agama. Mereka tidak menutup diri untuk saling 

berinteraksi, sama halnya dengan siswa siswi SD Wijayakusuma yang saling 
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terbuka dalam berinteraksi satu sama lain. Rasa saling menghargai dan 

menghormati dapat ditunjukkan siswa dalam hal toleransi beragama 

contohnya siswa Islam sedang melakukan ibadah maka siswa non Islam harus 

menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengganggu. 

Sebaliknya siswa non Islam sedang merayakan hari Natal, maka siswa Islam 

mengucapkan selamat hari Natal kepada siswa yang sedang merayakan Natal.

Selain keempat faktor tersebut, masih ada satu yang tidak kalah 

pentingnya yaitu dukungan dari masyarakat sekitar baik dari Lasem maupun 

dari luar Lasem. Ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat 

yang menyekolahkan anak anaknya di SD Wijayakusuma Lasem. Sekolah ini 

memang menjadi salah satu sekolah dasar favorit di Lasem. Kemudian setiap 

tutup tahun ajaran diadakan acara pentas seni, dimana siswa siswi SD 

Wijayakusuma Lasem menampilkan seni budaya yang mereka miliki. Hal ini 

mengundang masyarakat untuk menonton acara tersebut. Dengan begitu 

masyarakat dapat melihat bagaimana pembauran agama, suku, budaya oleh 

siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem yang begitu baik, harmonis, rukun dan 

saling terbuka satu sama lain. 

Selain faktor faktor pendukung tersebut, masih terdapat faktor 

pendukung yang lebih signifikan yaitu perubahan nama sekolah, seragam 

bebas hari jumat, guru guru SD Wijayakusuma yang mempunyai rasa 

toleransi terhadap siswa, aturan sekolah yang tidak diskriminasi, rapat atau 

musyawarah pertemuan antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, 

pembauran seni budaya antara jawa dan tionghoa, perayaan hari besar agama, 
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saling bantu membantu dalam persiapan kegiatan agama, serta animo 

masyarakat yang sangat antusias terhadap sekolah. 

c. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Pendidik

1. Kendala Internal

Dalam kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan sekolah, 

tentunya guru sebagai tenaga pendidik dalam mendidik anak didik 

mempunyai kendala kendala yang dihadapi baik kendala internal maupun 

eksternal. Guru sebagai pendidik mempunyai kendala internal yang harus 

dihadapi dalam kegiatan pembelajaran, terlebih siswa yang dihadapi adalah 

siswa siswi yang mempunyai latar belakang yang berbeda beda mulai dari 

agama, suku dan budaya. Tentunya mereka memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kenda 

internal yang dihadapi pendidik salah satunya adalah memahami tingkat 

emosi diri siswa yang masih labih. Ini ditunjukkan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran dikelas pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran ada 

siswa yang sengaja menggoda teman lainnya yang sedang fokus 

memperhatikan pelajaran. Dengan spontan, teman yang digoda langsung 

bereaksi dengan kemarahan dan terjadi sedikit pertengkaran. Ini yang harus 

dipahami oleh guru dalam menghadapi hal seperti ini. Bahwa setiap siswa 

mempunyai tingkat emosi diri yang berbeda-beda, ada yang digoda tidak 

marah, ada yang baru sedikit digoda langsung marah. Apalagi ini adalah 

siswa siswi yang berlatar belakang berbeda-beda pula dari segi agama, suku 

dan budaya.
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2. Kendala Eksternal 

Selain kendala internal yang harus dihadapi oleh guru, terdapat pula 

kendala eksternal yang dihadapi oleh guru. Salah satu contoh kendala yang 

penting adalah pengaruh dari luar sekolah seperti pengaruh teknologi internet, 

pergaulan dengan teman yang tidak baik serta tontonan acara televisi yang 

kurang mendidik. Siswa siswi bila berada di sekolah tentunya berbeda apabila 

mereka sedang berada di luar sekolah. Kita tahu bahwa teknologi yang 

semakin maju membawa dampak yang negatif bagi anak seusia sekolah dasar 

yang masih perlu mendapat pengawasan ketat dari semua pihak. Internet 

sangat berpengaruh bagi anak sekolah dasar. Mereka sudah mampu 

mengoprasikan komputer yang dilengkapi oleh jaringan luas, dimana mereka 

bisa melihat wawasan yang luas sesuai yang ia inginkan. Tidak jarang mereka 

datang ke warnet untuk melihat hal hal yang tidak baik seperti gambar porno. 

Ini sangat tidak baik bagi perkembangan anak seusia siswa sekolah dasar. 

Kemudian faktor pergaulan teman sebaya. Terkadang teman sebaya yang 

tidak baik juga mempengaruhi tingkah laku siswa, seperti berbicara kotor, 

merokok dan lainnya. Banyaknya acara televisi sekarang juga turut 

mempengaruhi perkembangan anak. Acara televisi yang kurang mendidik

seperti adegan ciuman yang terlihat oleh anak seusia sekolah dasar akan 

berdampak negatif bagi perkembangannya. Semua yang mereka lihat dan 

dapatkan diluar sekolah akan dibawa ke dalam sekolah dan mereka praktekan 

serta dapat mempengaruhi teman lainnya seperti berbicara kotor terhadap 

temannya, dan menceritakan apa yang mereka lihat dan dapatkan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pergaulan siswa SD Wijayakusuma Lasem sangat terbuka dan bersifat 

inklusif. Siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem secara terbuka berinteraksi 

dengan teman temannya tanpa membeda-bedakan agama, suku dan budaya 

mereka. Mereka bergaul secara terbuka, tidak menutup diri, semua siswa 

berhak berteman dengan siapapun dan mengekspresikan dirinya tanpa takut 

akan adanya ancaman dari pihak manapun di sekolah. Interaksi yang terjalin 

antar siswa akrab dan rukun, sehingga tercipta rasa saling menghargai dan 

menghormati antar sesama.

2. Faktor-faktor yang mendukung terciptanya multikulturalisme antara lain

faktor agama, suku, budaya, rasa saling menghargai dan menghormati, 

dukungan masyarakat terhadap sekolah. Selain faktor faktor pendukung 

tersebut, masih terdapat faktor pendukung yang lebih signifikan yaitu 

perubahan nama sekolah, seragam bebas hari jumat, guru guru SD 

Wijayakusuma yang mempunyai rasa toleransi terhadap siswa, aturan sekolah 

yang tidak diskriminasi, rapat atau musyawarah pertemuan antara pihak 

sekolah dengan orangtua siswa, pembauran seni budaya antara jawa dan 

tionghoa. Perayaan hari besar agama, saling bantu membantu dalam persiapan 
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kegiatan agama, serta animo masyarakat yang sangat antusias terhadap 

sekolah. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi pendidik lebih bersifat manusiawi seperti 

dalam hal pembelajaran, karakteristik anak didik, dan kendala dari luar 

sekolah. Terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal 

yang dihadapi pendidik dapat berupa karakteristik siswa yang berbeda beda 

tingkat emosional dirinya yang masih labil. Kendala eksternal seperti 

pengaruh teknologi, pergaulan dengan teman yang tidak baik, dan acara 

televisi yang kurang mendidik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut:

1. Bagi sekolah 

Sekolah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang 

semakin baik terhadap siswa tanpa membeda-bedakan perbedaan yang 

dimiliki siswa siswi SD Wijayakusuma Lasem. Meningkatkan fasilitas 

yang dibutuhkan siswa, mengadakan kegiatan kegiatan bersama yang 

menghibur bagi masyarakat untuk menunjukkan sikap saling menghargai 

dan menghormati sesama umat manusia. Bahwa walaupun mereka 

berbeda-beda namun mereka tetap bisa menjalin komunikasi yang baik 

antar siswa satu dengan lainnya. Dengan begitu masyarakat menaruh 

kepercayaan terhadap sekolah, memberikan dukungan yang penuh 

terhadap kegiatan kegiatan yang diadakan sekolah.
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LAMPIRAN



Lampiran 1

POLA PERGAULAN SISWA DI SD WIJAYAKUSUMA DALAM 

MEMBANGUN MULTIKULTURALISME DI KECAMATAN LASEM 

KABUPATEN REMBANG

INSTRUMEN PENELITIAN

( guru )

Nama :

NIP :

Jabatan :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Alamat Rumah :

Deskripsi kondisi multikulturalisme di SD WIJAYAKUSUMA

1. Ada berapakah jenis agama yang dianut siswa disekolah ini?

2. Budaya apa saja yang dimiliki siswa disekolah ini?

3. Berasal dari daerah mana sajakah siswa yang sekolah disini?

4. Kesenian budaya apakah yang pernah ditampilkan siswa?

5. Bagaimanakah gambaran umum kondisi sekolah saat ini?

6. Adakah perubahan yang terjadi mengenai multikulturalisme di sekolah?

7. Berasal dari suku apa sajakah siswa di sekolah ini?

8. Mayoritas berasal dari agama apakah siswa di sekolah ini?



NO FOKUS PENELITIAN INDIKATOR PERTANYAAN

1. Pola pergaulan siswa di SD 

Wijayakusuma

a. Pergaulan dalam 

kelas

b. Pergaulan di jam 

istirahat sekolah

a. Bagaimanakah 

pergaulan siswa 

jika sedang berada 

dikelas?

b. Apakah siswa 

berinteraksi 

dengan teman lain 

secara baik tanpa 

memandang 

perbedaan agama?

c. Pernahkah terjadi 

perkelahian di 

dalam kelas?

d. Jika pernah, 

masalah apa?

a. Bagaimanakah 

pola pergaulan 

siswa pada saat 

jam istirahat 

sekolah?

b. Pada saat 

bermain, apakah 

siswa bermain 

dengan teman 

yang berbeda 

agama atau hanya 

bermain dengan 



c. Pergaulan dalam 

belajar 

kelompok

teman yang 

seagamanya saja?

c. Apakah pernah 

terjadi perkelahian 

antar siswa yang 

berbeda agama?

d. Jika pernah, kasus 

perkelahian apa 

yang pernah 

terjadi?

a. Bagaimanakah 

interaksi yang 

terjadi pada saat 

belajar kelompok 

antar siswa?

b. Bagaimana cara 

anda membagi 

siswa dalam 

kelompok pada 

saat belajar 

kelompok 

dikelas?

c. Bagaimanakah 

cara anda sebagai 

guru dalam 

memberikan 

pengarahan 

kepada siswa agar 

mau bekerja sama 

secara baik dalam 



belajar kelompok 

dikelas?

d. Apakah terjalin 

kerjasama yang 

solid dari mereka 

dalam belajar 

kelompok?

e. Bagaimanakah 

keaktifaan siswa 

ketika belajar 

kelompok?

f. Apabila terjadi 

perbedaan 

pendapat antar 

siswa, 

bagaimanakah 

cara mengambil 

kesimpulannya?

2. Faktor yang mendukung 

multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma

Faktor pendukung 

multikulturalisme

a. Faktor apa sajakah 

yang mendukung 

multikulturalisme 

di SD 

Wijayakusuma?

b. Ada berapakah 

jenis agama yang 

dimiliki siswa di 

sekolah ini?

c. Budaya seni apa 

sajakah yang 

dimiliki siswa di 



sekolah ini?

d. Pernahkah 

dilakukan suatu 

kegiatan yang 

mencerminkan 

suatu 

multikulturalisme 

yang harmonis?

e. Bagaimanakah 

keadaan 

lingkungan sekitar 

sekolah?

3. Kendala yang dihadapi 

pendidik dalam 

pembelajaran

a. Kendala Internal a. Kendala apa yang 

dihadapi pendidik 

ditengah siswa 

yang beragam 

dalam kegiatan 

belajar mengajar 

di kelas?

b. Upaya apa yang 

dapat dilakukan 

dalam mengatasi 

kendala yang 

dihadapi oleh 

pendidik?

c. Bagaimanakah 

kondisi kelas saat 

proses 

pembelajaran 

berlangsung?

d. Apakah siswa 



mayoritas selalu 

mendominasi 

keaktifan dalam 

proses belajar?

e. Bagaimanakah 

cara anda sebagai 

guru dalam 

mengajarkan 

toleransi 

beragama?

f. Bagaimanakah 

cara anda sebagai 

guru agar siswa 

secara rukun dan 

solid bekerja sama

dalam suatu 

kegiatan bersama?

g. Bagaimana 

memotivasi siswa 

di tengah 

multikultural yang 

ada di sekolah ini?

h. Apakah 

multikulturalisme 

menjadi kendala 

bagi anda sebagai 

pendidik dalam 

proses belajar 

mengajar?

i. Kendala terbesar 

apa yang guru 



hadapi dengan 

keadaan siswa 

yang seperti ini?

j. Bagaimanakah 

interaksi siswa 

terhadap sesama 

temannya bila 

berada di kelas?

k. Bagaimanakah 

interaksi siswa 

saat jam istirahat?

l. Bagaimanakah 

interaksi siswa 

bila sedang belajar 

kelompok 

dikelas?

m. Bagaimanakah 

interaksi siswa 

dengan para guru 

disekolah?

n. Bagaimanakah 

hubungan guru 

dengan orangtua 

siswa?

o. Apakah ada 

kegiatan sekolah 

yang bertujuan 

mempererat 

kedekatan antar 

orangtua siswa 

dengan guru dan 



b. Kendala 

eksternal

antar orangtua 

siswa 1 dengan 

orangtua siswa 

lainnya?

a. Bagaimanakah 

keadaan 

lingkungan 

sekitar sekolah?

b. Dari daerah 

manakah siswa 

sekolah ini 

berasal?

c. Bagaimanakah 

lingkungan 

sekitar siswa 

dirumah?

d. Bagaimanakah 

hubungan antara 

pihak sekolah 

dengan 

masyarakat 

disekitar 

sekolah?

e. Bagaimanakah 

hubungan siswa 

dengan 

masyarakat di 

lingkungan 

rumahnya?

f. Bagaimanakah 



hubungan 

orangtua siswa 1 

dengan lainnya?

g. Bagaimanakah 

interaksi siswa 

saat kegiatan 

ekstrakurikuler?



Lampiran 2

POLA PERGAULAN SISWA DI SD WIJAYAKUSUMA DALAM 

MEMBANGUN MULTIKULTURALISME DI KECAMATAN LASEM 

KABUPATEN REMBANG

INSTRUMEN PENELITIAN

( siswa )

Nama :

Kelas :

Agama :

Alamat Rumah :

NO FOKUS PENELITIAN INDIKATOR PERTANYAAN

2. Pola pergaulan siswa di SD 

Wijayakusuma

d. Pergaulan dalam 

kelas

e. Bagaimanakah 

adik bergaul 

dengan teman 

sekelas?

f. Apakah ada 

karakter tersendiri 

dari adik dalam 

memilih teman?

g. Bagaimana 

tanggapan adik 

sekelas dengan 

banyak anak yang 

berbeda dengan 

adik?



h. Apakah adik 

kenal dengan 

semua teman 

sekelas adik?

i. Siapa teman 

sebangku adik 

dikelas?

j. Mengapa adik 

memilih dia 

sebagai teman 

sebangku adik?

k. Apakah adik tahu 

agama apa yang 

dianut teman 

sebangku adik?

l. Jika tahu, agama 

apakah itu?

m. Apakah adik 

punya teman 

dekat dikelas?

n. Apakah adik 

senang punya 

teman yang 

berbeda agama 

dikelas?

o. Apakah adik 

pernah berkelahi?

p. Jika pernah, 

masalah apa?



e. Pergaulan di jam 

istirahat sekolah

e. Apa yang adik 

lakukan ketika 

jam istirahat?

f. Bermain apakah 

adik biasanya jika 

sedang 

beristirahat?

g. Apakah adik 

bermain dengan 

semua teman 

adik?

h. Biasanya, 

bermain dengan 

siapa sajakah 

adik?

i. Apakah adik 

punya karakter 

sendiri dalam 

memilih teman 

bermain saat jam 

istirahat?

j. Pernahkah adik 

berkelahi saat 

bermain di 

sekolah?

k. Jika pernah, 

bermain apakah 

waktu itu?

l. Apakah adik 

senang punya 

teman bermain 



f. Pergaulan dalam 

belajar 

kelompok

yang berbeda 

agama?

g. Apakah adik aktif 

dalam belajar 

kelompok?

h. Apakah adik 

mudah memahami 

toleransi 

beragama yang 

diberikan oleh 

guru dalam 

belajar kelompok?

i. Apakah adik 

senang belajar 

kelompok dengan 

teman yang 

berbeda agama?

j. Pernahkah adik 

berkelahi pada 

saat belajar 

kelompok?

k. Apakah adik juga 

sering atau pernah 

belajar diluar 

sekolah dengan 

teman adik?

l. Jika sering atau 

pernah, siapa 

sajakah mereka?

m. Dimana adik 



belajar kelompok?

n. Agama apa saja 

mereka?

2. Faktor yang mendukung 

multikulturalisme di SD 

Wijayakusuma

Faktor pendukung 

multikulturalisme

f. Apakah adik tahu 

ada berapa agama 

yang ada di 

sekolah ini?

g. Agama apakah 

yang adik anut?

h. Kesenian apakah 

yang adik punya 

dari agama yang 

adik anut?

i. Adik dari 

keluarga jawa 

ataukah cina?

j. Pernahkah adik 

bermain kesenian 

bersama teman 

adik yang berbeda 

agama?

k. Apakah adik 

senang dengan 

kesenian yang 

berbeda dengan 

kesenian yang 

adik punya?
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