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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1  : Nama-Nama Informan

NO NAMA JABATAN TTD

1. Saleh Daeng Ratte Kepala Desa

2.
Made Gendra

Tokoh Agama

Hindu

3. Safrudin

Tokoh Agama

Islam

4.
Hardin

Tokoh Pemuda

5. Rusdin Warga Masyarakat
Agama Islam

6. Septi Warga Masyarakat
Agama Hindu

7. Aksara Deta Warga Masyarakat
Agama Hindu
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Lampiran  2 :Pedoman Observasi

Hari/ Tanggal : ……………………..

Waktu : …………………….

Ket

√ : Ya

: Tidak

No Pertanyaan √ Komentar

1. Apakah antara warga agama islam dan

agam hindu saling sapa satu sama lain?

2. Apa  prilaku masyarakat agama islam ke

agama hindu tidak terjadi konflik?

3. Apakah tokoh pemuda Agama Islam

dan pemuda Agama Hindu sering

berkumpul?

4. Apakah tokoh pemuda Agama Islam

dan pemuda Agama Hindu sering

mengadakan kegiataan yang

menyatukan mereka?

5. Apakah Agama Islam memberikan

kebebasan terhadap Agama Hindu

untuk melakukan ritual keagmaanya ?
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6. Apakah Agama Hindu memberikan

kebebasan terhadap Agama Islam untuk

melakukan ritual keagamaanya?

7. Apakah masyarakat Islam saling

membantu apabila ada kegiatan di

masyarakat Hindu

8. Apakah ritual keagamaan Hindu dan

Agama Islam tidak saling menggangu

satu sama lain?

9. Apakah masyarakat Islam dan Hindu

tidak membeda-bedakan antar agama?

10. Apakah masyarakat Islam dan Hindu

saling membantu satu sama lain?
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Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Tentang : Penerapan Pendidikan Multikultural Di Desa Mekar Jaya Kecamatan

Padangguni Kabupaten Konawe

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tempat & Waktu :

Pertanyaan

1. Bagaimanakah penerapan nilai-nilai pendidikan multikultural dengan kondisi

beda agama di Desa Mekar Jaya?

2. Seberapa pentingkah penerepan nilai-nilai pendidikan multikultural di Desa

Mekar Jaya?

3. Bagaimanakah bentuk penerapan nilai-nilai pendidikan multikural di Desa

Mekar Jaya ini?

4. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan nilai-nilai pendidikan multikural

di Desa Mekar Jaya ini

5. Apakah implikasi dari penerapan nilai-nilai pendidikan multikulturl  di Desa

Mekar Jaya ?
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Lampiran 4 : Transkip  Observasi

Hari/ Tanggal : Selasa, 2 juli 2019

Waktu : 09: 14

Ket

√ : Ya

: Tidak

No Pertanyaan √ Komentar

1. Apakah antara warga agama islam dan

agam hindu saling sapa satu sama lain?

√ Selalu apabila bertemu

2. Apa  prilaku masyarakat agama islam ke

agama hindu tidak terjadi konflik?

√ Karna menjaga toleransi satu

sama lain

3. Apakah tokoh pemuda Agama Islam

dan pemuda Agama Hindu sering

berkumpul?

√ Selalu berkumpul

4. Apakah tokoh pemuda Agama Islam

dan pemuda Agama Hindu sering

mengadakan kegiataan yang

menyatukan mereka?

√ Sering melakukannya kegiatan

contoh nya kegiatan olahraga

5. Apakah Agama Islam memberikan

kebebasan terhadap Agama Hindu

untuk melakukan ritual keagmaanya ?

√ Selalu menjaga tolenrasi satu

sama lain
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6. Apakah Agama Hindu memberikan

kebebasan terhadap Agama Islam untuk

melakukan ritual keagamaanya?

√ Selalu menjaga tolenrasi satu

sama lain

7. Apakah masyarakat Islam saling

membantu apabila ada kegiatan di

masyarakat Hindu

√ Saling tolong menolong satu

sama lain

8. Apakah ritual keagamaan Hindu dan

Agama Islam tidak saling menggangu

satu sama lain?

√ Karna saling toleransi

9. Apakah masyarakat Islam dan Hindu

tidak membeda-bedakan antar agama?

√ Demi menjaga perbedaan satu

sama lain

10. Apakah masyarakat Islam dan Hindu

saling membantu satu sama lain?

√ Saling bergotong royong
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Lampiran 5 : Transkip Wawancara

Nama Responden : Saleh Daeng Ratte

Jabatan Responden : Kepala Desa Mekar Jaya

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya, 9 Juli 2019

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Penerapan nilai-nilai pendidikan multikultural di Desa ini dapat

dilihat dari kegiatan perayaan Hindu, atau peringatan hari-hari

besar Islam. Pada umumnya untuk itu pelaksanannya

dilaksanakan bersama-sama antara orang tua dan remaja yang ada

di desa Mekar Jaya ini. Dalam kegiatan ini juga di datangkan

pendakwah dari luar desa yang dapat menarik minat masyarakat

untuk ikut serta dalam perayaan kegiatan keagamaan.

2. Seberapa pentingkah

Penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Tentu saja saja sangat penting dalam rangka menyatukan warga,

misalnya pada saat kegiatan 17san Saya sangat mendukung

pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh anak muda kita yang ada

di Desa Mekar Jaya ini, oleh karena itu, saya selaku kepala desa

mesti berupaya untuk memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan

yang diusulkan oleh masyarakat yang ada di Desa ini, apalagi jika

kegiatan tersebut dapat memberikan sumbangsi dalam

pembangunan Desa ini baik dari peningkatan kualitas SDM

maupun pembangunan perekonomian Desa
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3. Bagaimanakah bentuk

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

Bentuknya berupa kegiatan gotong royong dan saling membantu

dalam pembangunan desa, kerja sama dalam menjaga keamanan

desa dan berupaya dalam menghindari konflik

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Jika tidak kesadaran untuk saling menghormati perbedaan, maka

sulit untuk menyatukan masyarkat dalam hal membangun desa,

oleh karena itu peranan dari tokoh dari masing-masing agama

sangat dibutuhkan untuk menampkan nilai-nilai toleransi dalam

bergama dan saling menghargai perbedaan. konflik justru

berimplikasi bagi renggangnya hubungan antar umat beragama.

Ini dapat terjadi karena adanya perasaan pernah dilukai

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Menciptkana suasana kehidupan yang rukun dan damai dtengah2

masyarakat, terhindari dari konflik sosial dan mempererat

persatuan dan kesatuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari

sebagai masyarakat desa.
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WAWANCARA

Nama Responden : Herdin

Jabatan Responden : Tokoh Pemuda Desa Mekar Jaya

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya 10 Juli 2019

SOAL WAWANCARA

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Penerapan nilai pendidikan multikultural bisa dilihat dalam

keiatan kemasyarakatan seperti kegiatan olah raga. Biasanya

setiap diadakannya kegiatan pertandingan olahraga seperti futsal

dan voly, maka saya mengumpulkan para pemuda di daerah ini,

baik yang beragama Islam maupun Hindu. Tujuannya untuk

melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan bersama

dalam hal pembagian tugas serta hal apa yang perlu dipersiapakan

dan harus dilakukan agar dapat terwujudnya kegiatan tersebut

2. Seberapa pentingkah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Tentu saja sangat penting, tanpa pendidikan multikultural maka

akan sulit menyatukan masyarakat dengan latar belakang

kehidupan yang beragam.

3. Apa saja faktor

pendukung dalam

penerapan nilai-nilai

Adanya kegiatan pembinaan yang di adakan oleh pemerintah desa,

adaa fasiltas dari kepala desa terkait pelaksanaan kegiatan

masyarakat, adanya kesadaran masyarakat tentang penting saling

Lampiran . 6 Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda
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pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

menghormarti antar sesama. Selanjutny adanya, wadah

pendidikan seperti sekolah, kegiatan sosialisasi dan lain-lain.

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Perlunya pembinaan secara rutin, membutuhkan waktu dan tenaga

bagi pihak yan oara yg memiliki peranan dalam hal ini adalah

tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Menciptkan solidaritas dalam  melaksanakan kegiatan

kemasayarakatan, mempererat persatuan dan menciptakan kondisi

saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama

warga masyarakat
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WAWANCARA

Nama Responden : Safrudin

Jabatan Responden : Tokoh Agama

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya, 10 Juli 2019

SOAL WAWANCARA

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Penerapan nilai-nilai pendidikan multikultural di desa mekar jaya

ini dapat dilihat pada kegiatan keagamaan seperti hari Raya Idul

Fitri dan Idul Adha, jika kami tidak memiliki tempat parkir maka

umat hindu bersedia menjadikan halaman rumahnya sebagai lahan

parkir, hal itu sangat membantu kami.

2. Seberapa pentingkah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Penerapan nilai-nilai pendidikan multikultural sangat urgen

diterapkan melihat kondisi masyarakat yang memiliki ragam suku

dan budaya serta agama, dengan adanya pendidikan multikultural

maka dapat mencegah terjadinya benturan di tengah-tengah

masyarakat

3. Apa saja faktor

pendukung dalam

penerapan nilai-nilai

Faktor pendukung utama sudah pasti adalah adanya sarana dan

prasarana pendidika di desa ini, yang dapat menanamkan

pendidikan sejak dini kepada masyarakat.

Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Islam
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pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Faktor penghambat saya rasa tidak ada, karena setahu saya

masyarakat di desa ini memiliki nilai tolerasnsi yang sangat tinggi

dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat baik dtari kalangan

anak, remaja maupun orang dewasa, selalu terlihar rukun dan

damai

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Dengan adanya kepedulian untuk saling menjaga kerukunan,

menghormati sesama pemeluk agama, dan saling tolong menolong

satu sama lain, maka akan terciptan kehidupan bermasyarakat

yang harmonis, terhindari dari pertikaian, dan dapat mempererat

persatuan masyarakat
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Wawancara

Nama Responden : Made Gendra

Jabatan Responden : Tokoh Agama Hindu

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya, 10 Juli 2019

SOAL WAWANCARA

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Baik dek! sebagai sesama umat beragama meskipun agama kita

berbeda, namun janganlah kita hanya menghormati agama sendiri

dan mencela agama lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya

agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar

tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama

kita sendiri, untuk perkembangan di samping menguntungkan

pula orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan

agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain.

2. Seberapa pentingkah

Penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Sangat penting, karena pendidikan multikultural memberikan

banyak dampak positif dalam kehidupan masyarakat di desa

mekar jaya ini, masyarakat sadar akan adanya pluralisme dalam

menjalani kehidupan di desa ini sehingga harus saling menjaga

dan saling menhormati sesama

Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu
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3. Apa saja faktor

pendukung dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

Adanya fasilitas pura bagi agama hindu dan masjid bagi yang

bergama muslim, selain itu masyarakat di desa ini pada umumnya

memiliki perilaku yang baik tidak suka saling menggangu

kehidupan orang lain.

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Menurut saya, kurangnya pendidikan orang tua untuk membekali

anaknya dengan pendidikan, apalagi bagi mereka yang memiliki

kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata, sehingga sulit

mendapatkan pendidikan khususnya di sekolah, serta kurangnya

kesadaran orang tua untuk menanamkan pendidikan multikultural

bagi ana-anaknya mungkin karena mereka sangat disibukkan

dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu yang lebih

untuk memantau pendidikan anaknay

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Tercipta kehidupan yang lebih harmonis, tidak ada diskriminasi

agama, dan terhindar dari konflik sosial
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Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu

WAWANCARA

Nama Responden : Rusdi

Jabatan Responden : Warga beragama Islam

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya 11 Juli 2019

SOAL WAWANCARA

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Penerapan nilai pendidikan multikultural di desa ini sangat baik,

misalnya Saat umat Islam melakukan pindah rumah, maka tanpa

sungkan umat Hindu ikut membantu pindah rumah tersebut,

begitupun sebaliknya

2. Seberapa pentingkah

Penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Menurut saya penerapan nilai pendidikan tersebut sangat penting

untuk diterapkan, apalagi umat muslim di desa ini minoritas,

sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan masyarakat lain yang

beragama hindu, tanpa adanya nilai pendidikan tersebut maka sulit

bagi kami untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan beda

agama seperti ini

3. Apa saja faktor

pendukung dalam

penerapan nilai-nilai

Hal yang mendukung dalam implementasi pendidikan

multikultural adalah adanya kesadaran masayarakat untuk saling



94

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

terbuka dengan warga lain, sehingga terjalin komunikasi yang

baik.

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Faktor penghambatnya bisa dilihat dari kesbukan masyarakat yang

rutinitas di kebun sehingga mungkin kurang memiliki waktu untuk

terlibat dalam kegiatan sosialisasi, kegiatan pembinaan dan lain

sebagainya.

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Tentu saja banyak dek, diantaranya adalah masyarat bisa bersatu,

saling membantu dan tolong menolong, meski beda agama tapi

tida ada yang saling menjelek jelekan agama atau suku lainnya,

hal itu karena mereka sadar betapa pentingnya sikap saling

menghormati antar sesama pemeluk agama.
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Nama Responden : Septi

Jabatan Responden : Warga bergama Hindu

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya 10 Juli 2019

SOAL WAWANCARA

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Menurut saya sangat baik dek, dengan adanya pendidikan

multikultural maka hampir tidak ada konflik di desa makar jaya

ini khususnya terkait permasalahan agama.

2. Seberapa pentingkah

Penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Penting dek! Kami selaku umat beragama hindu yang mayoritas

di Desa ini juga memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong

dengan masyrakat muslim, seperti pada kegiatan membangun

masjid: biasanya kami meminjamkan perlatan yang dibutuhkan

seperti gerobak, cangkul, parang atau yang lainnya. Bahwa

memberikan sumbangan air mineral sebagai bentuk kepedulian

kami

3. Apa saja faktor

pendukung dalam

penerapan nilai-nilai

Adanya fasilitas ibadah dengan tokoh-tokong agama tentunya

sangat mendukung dalam penerapan nilai-nilai pendidikan

multikural di desa Mekar Jaya ini.

Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan Warga Desa Mekar Jaya
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pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Mungkin penghambatnya dari sisi kesadadaran masyarakat saja,

karena saya yakin pihak pemerintah setampat telah berupaya

dalam memberikan pemahaman terkait kondisi di desa ini, jadi

tergantung individunya saja dek!

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Menurut saya, terciptanya kerukunan antar umat beragama, saling

menghargai perbedaan tidak ada kekhwatiran akan terjadinya

konflik di masyarakat.
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Nama Responden : Aksar Deta

Jabatan Responden : Warga bergama Hindu

Alamat Responden : Desa Mekar Jaya

Tempat & Waktu : Desa Mekar Jaya, 11 Juli 2019

SOAL WAWANCARA

No Pertanyaaan Jawaban

1. Bagaimanakah

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

dengan kondisi beda

agama di Desa Mekar

Jaya?

Awalnya Di Desa Mekar Jaya ini, pernah terjadi salah faham antar

remaja Hindu dan remaja Islam, namun karena adanya kesadaran

dari masyarakat dan adanya pembinaan dengan pendekatan

keagamaan, maka sejak itu mereka sangat menjaga dan

menghindari konflik karena takut terjadi konflik antar agama yang

berkepanjangan.

2. Seberapa pentingkah

Penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya?

Umat Islam di Desa ini sangat menjunjung tinggi sikap toleransi,

begitu pula dengan penganut agama Hindu juga mempunyai sikap

toleransi terhadap agama lain dan budaya selain mereka

3. Apa saja faktor

pendukung dalam

penerapan nilai-nilai

Faktor pendukunya bisa dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan

yang di selenggaran oleh pemerintah setempat terkait pembekalan

kepada masyarakat tentang penting menanamkan pendidikan

moral kepada masyarakat.

Lampiran 11. Hasil Wawancara dengan Warga Desa Mekar Jaya
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pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini?

4. Apa saja faktor

penghambat dalam

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikural di

Desa Mekar Jaya ini

Menurut saya, yang menjadi terhambatnya penerapan nilai

pendidikan multikultural adalah dari faktor internal masyarakat itu

sendiri khususnya kurangnya kesadaran untuk mengikuti

penyelenggaraan pendidikan.

5. Apakah implikasi dari

penerapan nilai-nilai

pendidikan multikultural

di Desa Mekar Jaya ?

Adanya tolerenasi dalam beragama, dimana saat umat Hindu

melaksanakan Nyepi, umat Islam juga menghargai dengan tidak

menggunakan akses jalan secara kebut-kebutan yang dapat

mengganggu umat Hindu saat Nyepi. Begitupun umat Hindu

menghargai saat umat Islam melaksanakan puasa Ramadhan,

mereka tidak makan sembarangan di luar atau di tempat terbuka
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Lembaran Dokumentasi

Wawancara kepada Kepala Desa Mekar Jaya

Wawancara warga masyarakat hindu
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Wawancara Tokoh Agama

wawancara Tokoh Agama Hindu
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Wawancara Warga beragama Islam

Wawancara Tokoh Pemuda
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Foto Kegiatan Olahraga
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Tempat Sembahyang Agama Hindu

Kegiatan Kesenian Agama Hindu ( Tarian Joged )
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Kegiatan Bola Dangdut (Agama Hindu dan Agama Islam Bercampur Dalam Satu
Kelompok )









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)

A. Identitas Diri

1. Nama : Siti Mualimah

2. NIM :15010101008

3. Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Tungkal , 15 September 1997

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Status Perkawinan : Belum Kawin

6. Agama : Islam

7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

8. Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / PAI

9. Alamat : Desa Mekar Jaya, Kec. Padangguni Kab. Konawe

10. Nomor HP : 085331066321

11. E-mail

B. Data Keluarga

1. Nama Orang Tua

a. Ayah : Muklis

b. Ibu : Nur Asiah

2. Jumlah Saudara :  2

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Alosika Kab. Konawe Tahun 2009

2. SMPN 2 Abuki Kab. Konawe Tahun 2012

3. MA Darul Ulum Abuki Kab. Konawe Tahun 2015

4. IAIN Kendari Tahun 2019

Kendari 27 September 2019

Siti Mualimah

NIM. 15010101008
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