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SIKAP SISWA ANTAR SUKU TERHADAP  

PENGAMALAN SILA KE-2 PANCASILA  

(Studi Kasus di SMP Negeri 1 Rajabasa  

Kabupaten Lampung Selatan) 

 

 

Oleh  

ELSA NURSABRINA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sikap siswa 

antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila di SMP Negeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif yang 

bersifat kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswadi SMP Negeri 1 Rajabasa 

yang berjumlah 394 dengan sampel 59 siswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan kemudian data dianalisis dengan menggunakan rumus 

persentase dan interval. 

Hasil penelitian menunjukan: (1) pemahaman terhadap pengamalan sila ke-2 

Pancasila masih tergolong kurang paham. (2) perasaan atau tanggapan siswa antar 

suku terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila masih tergolong kurang baik. (3) 

kecenderungan bertindak siswa antar suku terhadap sila ke-2 Pancasila cenderung 

menolak. Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap siswa 

antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila adalah cenderung tidak 

mendukung atau cenderung menolak hal ini disebabkan karena banyaknya 

tindakan yang dilakukan belum sesuai dengan pengamalan sila ke-2 Pancasila. 

 

Kata Kunci: Sikap siswa, Suku, Sila ke-2 Pancasila 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam kulturmasyarakat yang 

berbeda seperti suku, agama, ras, etnis, wilayah tempat tinggal, warna kulit, 

adat dan budaya, yang manaperbedaan tersebut tidak dapat dihindari. Semua 

terjadi karena alam dan kebiasaan-kebiasaan setiap masyarakat yang berasal 

dari daerah dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan yang seperti inilah 

yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. 

Kemajemukan tersebut menunjukan adanya berbagai unsur yang saling 

berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang kehidupan masyarakat merupakan 

benih-benih yang dapat memperkaya khasanah budaya untuk membangun 

bangsa yang kuat, namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa 

dengan berbagai percekcokan serta perselisihan. 

 

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi 

dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani 

kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan 

kelompok-kelompok yang berbeda baik, suku, agama, ras, kebudayaan. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa karena perbedaan ini pula dapat memunculkan 
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pertikaian bahkan menjadi peperangan, semula karena perbedaan cara pandang 

individu menjadi kelompok bahkan membesar menjadi bangsa, sehingga 

menimbulkan perpecahan. 

 

Pancasila adalah falsafah atau pandanga hidup, jiwa dan kepribadian serta 

tujuan bangsa Indonesia pedoman bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 

peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan bangsa 

Indonesia. Karena di dalam pancasila memuat nilai-nilai yang sangat penting 

sebagai unsur yang dapat merawat keharmonisan bangsa. Pancasila memuat 

nilai-nilai dari berbagai aspek kehidupan yang di dasarkan pada kehidupan 

bangsa Indonesia itu sendiri.  

 

Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia memiliki visi dasar yang yang 

bersumber pada hakikat manusia. Visi dasar inilah yang memberi arah bagi 

seluruh kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia. Sifat dasar 

filsafat Pancasila bersumber pada hakikat kodrat manusiakarena pada 

hakikatnya manusia adalah sebagai pendukung pokok negara. Dalam sila ke-2 

Pancasila mengandung nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia sehari-hari. Hal ini karena seorang manusia dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari tidak lepas dari manusia lain. Sehingga sila ke-2 tersebut mampu 

memberikan dasar kepada kita sebagai manusia agar senantiasa memanusiakan 

orang lain dalam kehidupan. Selain itu, di dalam sila ke-2 

Pancasilamengajarkan rakyat Indonesia untuk saling menghormati dan 

menghargai sesama manusia, juga menolak segala bentuk kejahatan terhadap 

manusia.  Misinya untuk membuat bangsa Indonesia terus sadar akan 
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pentingnya rasa kemanusiaan, sehingga bisa berhubungan baik dengan semua 

orang, apapun latar belakangnya. Berbagai konflik antar suku yang terjadi, hal 

ini dinilai bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang 

adil dan beradab”. 

 

Setiap suku tentu memiliki budaya, adat-istiadat dan kebiasaan tertentu yang 

beragam. Keanekaragaman tersebut tentu membawa dampak dan kosekuensi 

sosial yang beragam pula. Jika hal ini tidak dapat disikapi dengan baik maka 

perbedaan tersebut justru akan terus manjadi faktor utama penyebab terjadinya 

konflik antar suku. Setiap suku akan menginterpretasikan budaya yang mereka 

miliki dalam lingkungannya. Tanpa adanya kesadaran sikap mengenai nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasilapastinya akan terjadi berbagai kekacauan 

didalam kehidupanberbangsa dan bernegara.  

 

Proses pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila inilah yang 

saat ini sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan pergaulan di 

Sekolah, terlebih pada kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berubah-ubah 

mengikuti perkembangan zaman. Dampak globalisasi dalam segala aspeknya, 

serta kemajuan teknologi yang semakin pesat mendukung terjadinya 

pergeseran nilai-nilai Pancasila. Banyaknya generasi muda yang tidak 

memperdulikan akan nilai-nilai Pancasila, khususunya para pelajar saat ini. 

Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat berfungsi  memberikan 

kemampuan penalaran, keterampilan dan sikap pada anak. Juga menjadi ajang 

pengoptimalan perekembangan diri setiap individu. Sebagaimana 

Tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Nomor 20 Tahun 2003 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab. Oleh karena 

itulah maka dapat dikatakan bahwa fungsi sekolah adalah  meneruskan, 

mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat, melalui 

kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi manusia 

dewasa yang mampu berdiri sendiri didalam kebudayaan dan masyarakat 

sekitarnya. 

Peran guru PPKn sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai yang 

terkadung dalam Pancasila. Guru PPKn adalah faktor penentu keberhasilan 

proses pembelajaran perilaku yang baik. Sehingga baik atau buruknya siswa 

selalu dihubungkan dengan kiprah para guru PPKn.  

Lampung adalah salah satu provinsi yang memiliki beragam suku di dilihat 

dari segi tempat dan lokasi lampung yang merupakan gerbang pulau Sumatra, 

otomatis akan menjadi tempat persinggahan bagi para pendatang dan menjadi 

tujuan transmigrasibagi para pendatang. Hal ini menimbulkan semakin 

beragamnya suku yang ada di Provinsi Lampung. 

Keberagaman suku  dapat terlihat pada setiap sekolah di Provinsi Lampung, 

salah satunya di SMP Negeri 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini 
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dapat dilihat dari jumlah data siswa berdasarkan suku di SMP Negeri 1 

Rajabasa Tahun 2017/2018 sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Rajabasa berdasarkan suku 

No SUKU JUMLAH 

1. Lampung 133 Siswa 

2. Jawa 58 Siswa 

3. Sunda 203 Siswa 

 JUMLAH 394 Siswa 

Sumber: Data Staf Tata Usaha SMP Negeri 1 Rajabasa 

 

Berdasarkan tabel 1.diatas menunjukan bahwa ada perbedaan suku di SMP 

Negeri 1 Rajabasa dan terlihat adanya suku sunda yang mendominasi. Hal ini 

terlihat bahwa siswa yang ada di SMPNegeri 1 Rajabasa beragam. 

 

Konsekuensi keberagaman suku tersebut dapat memicu terjadinya konflik 

yang berujung pada konflik antar suku. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Guru 1, tanggal 09 November 2017 berkesimpulan bahwa pada tahun 1999 

pernah terjadi konflik antar suku sunda dan suku lampung di Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di desa Waymuli dan desa 

Kunjir. Sejarah nenek moyang mereka memang sering mengalami konflik 

antar suku pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2010, konflik antar 

suku yang terjadi telah menelan korban jiwa dari salah satu suku yang 

berseteru, serta keresahan-keresahan yang dialami masyarakat setempat. Tidak 

sedikit warga yang mengungsi untuk menghindari konflik antar suku tersebut. 

Penutupan jalan oleh masyarakat waymuli mempersulit akses jalan menuju 

kota kabupaten. Dari konflik ini menyebabkan hubungan antar kedua suku 
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tersebut semakin kurang harmonis. Pada tahun 2015 konflik kembali terjadi, 

namun tidak separah ditahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini sudah ada  

peran dari pihak kepolosian. Ketika mereka mendengar isu akan terjadinya 

konflik,  pihak kepolisian mulai berjaga-jaga di kedua desa tersebut agar 

konflik tidak kembali terjadi. 

 

Dari konflik yang pernah  terjadi ini berdampak pada anak cucu mereka dalam 

kehidupan sehari-hari bahkan dalam pergaulan mereka di sekolah. Tidak 

jarang ketika siswa bermasalah dengan siswa lainnya di sekolah, meskipun 

sudah diselesaikan oleh pihak sekolah, namun permasalahan tersebut sering 

kali berlanjut sampai ke luar sekolah, adanya campur tangan masyarakat dari 

kedua suku tersebut sering kali berujung pada  konflik antar suku.  

 

Konflik yang melibatkan berbagai kelompok suku telah merusak tata nilai 

kehidupan kemasyarakatan, menodai nilai-nilai kemanusiaan. Pada butir-buitr 

sila ke-2 Pancasila kita diharapkan dapat mengakui dan memperlakukan 

sesama sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan, Mengakui 

persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa 

membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, 

kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, mengembangkan sikap saling 

mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan 

tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

Kegagalan mengelola kemajemukan akan menjadi musibah kemanusiaan. 

Berbagai tragedi kekerasan menyebabkan orang saling menghancurkan satu 

sama lain atas nama perbedaan kelompok, memporak porandakan hasil 
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pembangunan, memupus harapan dan masa depan. Penderitaan para korban 

yang telah kehilangan harta benda, sanak saudara bahkan masa depan. 

Kesadisan para pelaku konflik membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang 

keluhuran martabat manusia serta dimanakah rasa  kemanusiaan yang ada 

pada diri setiap individu. 

 

Berdasarkan data dan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting. 

Mengingat pentingnyapengamalan sila ke-2 Pancasila. Dengan pemahaman, 

perasaan dan pengamalan siswa mengenai sila ke-2 Pancasila diharapkan 

siswa dapat mengerti bahwa perbedaan suku tidak lantas menjadikan mereka 

itu membeda-bedakan dalam pergaulan dengan teman sebaya di lingkungan 

sekolah, saling menyayangi satu sama lain, tidak berlaku sewenang-wenang, 

serta menghargai setiap perbedaan yang ada.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba memaparkan dalam suatu 

penelitian yang berjudul “Sikap Siswa Antar Suku Terhadap Pengamalan Sila 

Ke-2 Pancasila (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan). 
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B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang 

diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

1. Pemahaman siswa siswa antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 

Pancasila  

2. Perasaan siswa antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila  

3. Kecanderungan bertindak siswa antar suku terhadap pengamalan sila ke-2 

Pancasila 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, secara umumrumusan masalah dalam 

penilitian ini adalah Bagaimanakah Sikap Siswa Antar Suku Terhadap Sila 

Ke-2 Pancasila di SMP Negeri 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, 

secara khusus rumusan masalah dalam penilitian ini: 

1. Bagaimanaka pemahaman siswa siswa antar suku terhadap pengamalansila 

ke-2 Pancasila ? 

2. Bagaimanakah perasaan siswa siswa antar suku terhadap pengamalan sila 

ke-2 Pancasila ? 

3. Bagaimanakah kecanderungan bertindak siswa antar suku terhadap 

pengamalan sila ke-2 Pancasila ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Sikap 

Siswa Antar Suku Terhadap Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila di SMPNegeri1 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, secara khusus mendeskipsikan: 

1. Pemahaman Siswa Terhadap Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila  

2. Perasaan Siswa Terhadap Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila  

3. Kecanderungan bertindak Siswa Terhadap Pengamalan Sila Ke-2 

Pancasila 

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini secara teoritis menerapkan teori, konsep, prinsip serta 

prosedur ilmu pendidikan khususnya PPKn yang mengkaji tentang nilai 

moral pancasila.  

 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini bermanfaat secara praktis untuk:  

a. Siswa  

Pentingnya pengamalan sila ke-2 Pancasila sehingga dapat 

membangun kehidupan yang rukun antar suku dilingkungan sekolah 

maupun masyarakat. 

 

b. Guru  

Pentingnya menanamkannilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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c. Sekolah  

Sebagai salah satu referensi guna memahami Pancasila dan sikap 

siswa 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Ruang Lingkup Ilmu  

Ruang lingkup dalam penelitian iniadalah ilmu pendidikan khususnya  

PPKn yang mengkaji tentang nilai moral pancasila.  

 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah sila ke-2 Pancasila 

 

3. SubjekPenelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa di SMPNegeri1 Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

4. TempatPenelitian 

TempatPenelitian dalam penelitian ini adalah SMPNegeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan.  

 

5. WaktuPenelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian 

pendahuluan nomor 650/UN26.13/PN.01.00/2018 tanggal 09 

November 2017 sampai dengan dikeluarkannnya surat izin penelitian 

Nomor 1498/UN26.13/PN.01.00/2018oleh Dekan Fakultas Keguruan 

dan lmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 06Februari2018.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Tinjauan Tentang Sikap Siswa Antar Suku 

a. Pengertian Sikap 

Sikap memiliki peran yang besar karena sikap akan menentukan 

tingkah laku manusia terhadap suatu objek. Sikap atau attitude 

merupakan bagian dari kepribadian atau lingkah laku manusia.  

 

Menurut Allford dalam Elmubarok (2007:45), “Sikap adalah keadaan 

siap untuk merespon objek tertentu secara konsisten mengarah pada 

arah yang mendukung atau menolak”.  

 

Pendapat  lain tentang sikap menurut Yudrik (2011:67), “Sikap adalah 

kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya suatu perbuatan atau 

tingkah laku”. 

 

Berdasarkan dua pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sikap 

adalah kesiapan untuk merespon objek tertentu secara konsisten 

mengarah pada perbuatan atau tingkah laku. 

Menurut Harlen dalam Djaali (2013:114), “sikap merupakan kesiapan 

atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi 

suatu objek atau situasi tertentu”. 
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Menurut Sherif dalam Widiyastuti (2014:58), “sikap adalah suatu 

keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah 

laku”. 

 

Berdasarkan pengertian sebelumnya yang telah diuraikan dapat 

disintesiskan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak 

berkenaan objek tertentu secara konsisten mengarah pada perbuatan 

atau tingkah laku. 

 

b. Fungsi Sikap  

Menurut Katz dalam Elmubarok (2008 : 50) menyebutkan empat fungsi 

sikap yaitu : 

1) Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat yang menunjukkan 

bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk 

memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan menghindari hal-

hal yang tidak diinginkannya. 

2) Fungsi pertahanan ego yang menunjukkan keinginan individu 

untuk menghindari diri serta melindungi hal-hal yang 

mengancam egonya atau apabila ia mengetahui fakta-fakta yang 

tidak mengenakkan, maka sikap dapat berfungsi sebagai 

mekanisme pertahanan ego yang akan melindungi dari kepahitan 

kenyataan tersebut. 

3) Fungsi pernyataan nilai, menunjukkan keinginan individu untuk 

memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang 

dianutnya sesuai dnegan penilaian pribadi dan konsep dirinya. 

4) Fungsi pengetahuan, menunjukkan keinginan individu untuk 

mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran dan 

untuk mengorganisasikan pengalamannya. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Katz dalam Widyastuti (2014: 58) 

fungsi sikap antara lain adalah :  

1) Utilitarian Function, dimana sikap memungkinkan untuk 

memperoleh atau memaksimalkan ganjaran (reward) atau 

persetujuan dan meminimalkan hukuman. Misalnya, seseorang 



13 

 

dapat memperbaiki ekspresi atau sikapnya terhadap suatu obyek 

tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. 

2) Knowledge Function, yaitu bahwa sikap membantu dalam 

memahami lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi 

ringkasan evaluasi tentang obyek dan kelompok obyek atau 

segala sesuatu yang dijumpai di dunia ini. 

3) Value-Expressive Function, yaitu sikap kadang-kadang 

mengomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang 

terhadap orang lain.  

4) Ego-Defensive Function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi 

kesalahan, agresi dan sebagainya dalam rangka 

mempertahankan diri.   

 

Berdasarkan pengolah sikap pada diri individu, jika sikap diperbaiki  

maka mendapatkan dukungan dari lingkungannya karena mendapatkan 

hal yang diharapkan. Selain itu sikap juga sebagai identitas diri dimana  

karakter individu akan dikenalkan melalui perilaku berdasarkan 

sikapnya. Sikap merupakan sarana bagi individu untuk menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan sekitar. Di dalam tingkah laku atau prilaku 

seseorang sapat diukur melalui sikapnya berdasarkan pengalaman-

pengalaman didalam proses hidupnya.  

c. Komponen Sikap  

Sikap terdiri tiga komponen yang saling menunjang, menurut Secord 

dan Bacman dalam Elmubarok (2008 : 66) ketiga komponen tersebut 

yaitu :  

1) Komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari 

pemhaman. Pemahaman inilah yang akan membentuk 

keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek. 

2) Komponen afektif adalah komponen yang berhubungan 

dengan perasaan senang sehingga erat hubungannya dengan 

sistem nilai yang dianut oleh pemilik sikap 

3) Komponen konatif adalah komponen sikap yang berupa 

kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan 

dengan objek sikap. 
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Sejalan dengan pemikiran Secord dan Bacman, Walgito (2013 : 127)  

juga mengatakan “sikap itu mengandung tiga komponen yang 

membentuk struktur sikap, yang terdiri dari komponen kognitif, yaitu 

komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan keyakinan 

yaitu hal-hal yang berhubungan dengan  bagaimana orang mempersepsi 

terhadap objek sikap. Selain itu ada komponen afektif atau biasa disebut 

dengan komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Dan 

komponen yang terakhir yaitu komponen konatif atau biasa yang 

disebut dengan komponen perilaku yaitu komponen yang berhubungan 

dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap”. 

Komponen ketiga dari sikap menyangkut kecenderungan berprilaku. 

Kompleksitas kognitif adalah banyaknya pikiran dan keyakinan yang 

dimiliki oleh individu tentang sebuah objek untuk disikapi. Setiap 

kognisi bisa berbeda dalam tingkat kepentingan. Sikap dapat berupa hal 

yang cukup rumit dan melibatkan sejumlah kognisi yang mempunyai 

perbedaan dalam hubungannya dengan inti masalah dalam komponen 

penilaiannya. Komponen evaluatif yang relatif sederhana dari sikap 

merupakan faktor penentu prilaku yang utama. Sikap memiliki 

komponen emosional atau komponen evaluatif yang tidak dimiliki oleh 

keyakinan atau fakta. Sikap bila ditentukan jauh lebih sulit berubah 

dibandingkan dengan kayakinan akan fakta. 
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d. Ciri-Ciri Sikap  

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya 

dengan perangsangan yang relevan, orang-orang atau kejadian kejadian. 

Dapat dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak 

semua faktor  internal adalah sikap. Menurut Gerungan (2009 : 153) 

mengemukakan ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut :  

1) Sikap tidak dibawa orang sejak ia lahir, tetapi dibentuk atau 

dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam 

hubungan dengan objeknya.  

2) Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari  

3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi 

terhadap suatu objek  

4) Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.  

 

Ketika seorang individu lahir ke dunia ia belum mengenal sikap seperti 

apa dan bagaimana mengolah sikap pada diri sendiri. Sikap muncul 

melalui proses kehidupan individu melalui lingkungannya. Seiring 

waktu berjalan sikap dapat berubah karena beberapa faktor. Termasuk 

keterkaitan antara suatu objek di lingkungannya tersebut. Sedangkan 

menurut Anggraini (2012 : 1) sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Sikap tidak dibawa sejak lahir, berarti manusia dilahirkan tidak 

membawa sikap tertentu pada suatu objek. Oleh karenanya 

maka sikap terbentuk selama perkembangan individu yang 

bersangkutan. Karena terbentuk selama perkembangan maka 

sikap dapat berubah, dapat dibentuk dan dipelajari. Namun 

kecenderungannya sikap bersifat tetap.  

2) Sikap selalu berhubungan dengan objek, berarti sikap terbentuk 

karena hubungan dengan objek-objek tertentu, melalui persepsi 

terhadap objek tersebut. 

3) Sikap dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek, 

berarti bila seseorang memiliki sikap negatif pada satu orang 

maka ia akan menunjukkan sikap yang negatif pada kelompok 

orang tersebut.  
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4) Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar, berarti jika 

sikap sudah menjadi nilai dalam kehidupan seseorang maka 

akan berlangsung lama bertahan, tetapi jika sikap belum 

mendalam dalam diri seseorang maka sikap relatif dapat 

berubah  

5) Sikap mengandung perasaan atau motivasi, berarti sikap 

terhadap sesuatu akan diikuti oleh perasaan tertentu baik positif 

maupun negatif. Sikap juga mengandung motivasi atau daya 

dorong untuk berperilaku.  

 

Sikap dapat bertahan lama pada diri seseorang karena beberapa hal dan 

dapat pula bertahan sebentar. Hal itu dikarenakan ada beberapa 

stimulus-stimulus yang tersampaikan atau tidak tersampaikan. Didalam 

sebuah sikap seseorang terdapat dorongan yang akan mengikuti 

perilakunya. Selain itu menurut Ahmadi (2014 : 178) adapun ciri-ciri 

sikap sebagai berikut :  

1) Sikap itu dipelajari  

2) Memiliki kestabilan  

3) Personal-societal significance  

4) Berisi kognisi dan afeksi  

5) Approach-aviodance directionality  

 

Dalam proses kehidupan manusia sikap itu dipahami dan dipelajari. 

Sebab manusia belum mengetahui bagaimana sikap bisa tumbuh dan 

berkembang. Jika sikap telah memiliki kestabilan maka akan timbulah 

suatu karakter atau sifat yang dimiliki individu. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Budi dalam Ahmadi (2014 : 179) “ciri-ciri sikap 

merupakan sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus 
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dipelajari selama perkembangan hidupnya karena itulah sikap dapat 

berubah-ubah dan dipelajari”.  

 

e. Teori Sikap  

Sikap merupakan suatu evaluasi positif atau negatif terhadap objek atau 

permasalahan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan memiliki 

ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku. Terdapat beberapa teori 

organisasi sikap menurut ahli :  

1) Teori Keseimbangan Heider  

Teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Fritz Heider 

dikutip oleh  Azwar (2013 :40) merupakan formulasi paling 

awal dan sederhana dari prinsip konsistensi, isi teorinya yaitu 

“keadaan keseimbangan atau ketidakseimbangan selalu 

melibatkan tiga unsur yaitu individu, orang lain, dan objek 

sikap”. Teori tersebut timbul dari minat Heider pada faktor-

faktor yang mempengaruhi atribusi kausal suatu peristiwa 

terhadap diri seseorang. Pengertian keadaan seimbang atau 

adanya keseimbangan menunjuk kepada situasi dimana 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada berjalan harmonis 

sehingga tidak terdapat tekanan untuk mengubah keadaan. Teori 

keseimbangan Heider menurut para ahli psikologi sosial 

memang merupakan awal yang baik dalam melakukan analisis 

mengenai konsistensi kognitif dan implikasinya sangat luas 

meskipun memiliki beberapa keterbatasan.  

 

2) Teori Kesesuaian Osgood dan Tannenbaum  

Pokok prinsip yang dirumuskan oleh Osgood dan Tannenbaum 

dikutip oleh Azwar (2013 : 43) mengatakan bahwa “unsur-

unsur kognitif mempunyai valensi positif atau valensi negatif 

dalam berbagai intensitas, atau mempunyai valensi nol”. 

Unsur-unsur yang relevan satu sama lain dapat mempunyai 

hubungan positif dan negatif.  Kesesuaian akan terjadi apabila 

dua objek yang ada hubungannya  dinilai dengan intensitas 

yang sama. Sehingga implikasi prinsip kesesuaian pada teori 

mengenai sikap dan perubahannya didasarkan pada asumsi 

bahwa memiliki sikap yang sesuai dengan dua objek yang 

saling berhubungan adalah lebih mudah daripada memiliki 

sikap yang tidak sesuai terhadap masing-masing objek tersebut.  

 

3) Teori Disonansi Kognitif Festinger  
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Menurut Azwar (2013 : 45) teori yang dikemukakan oleh Leon 

Festinger banyak mendapat perhatian dari para ahli psikologi 

sosial, ahli psikologi sosial umumnya berpendapat bahwa 

“manusia pada dasarnya bersifat konsisten dan orang akan 

berbuat sesuatu sesuai dengan sikapnya, sedangkan berbagai 

tindakannyapun akan bersesuaian satu dengan lainnya”. 

Sehingga dapat diketahui jika terdapat kecenderungan pada 

manusia untuk tidak mengambil sikap-sikap yang bertentangan 

satu sama lain dan kecenderungan untuk menghindari tindakan 

yang tidak sesuai dengan sikapnya. Festinger mengemukakan 

hipotesis dasari dalam teorinya yaitu “adanya disonansi yang 

menimbulkan ketidakenakan psikologis akan memotivasi 

seseorang untuk mencoba mengurangi disonansi tersebut dan 

mencapai konsonansi. Kekuatan tekanan untuk mengurangi 

disonansi itu merupakan fungsi besarnya disonansi yang 

dirasakan”.Disonansi kognitif akan menimbulkan 

ketidakenakan dan ketegangan psikologis, oleh karena itu akan 

selalu ada usaha dalam diri manusia untuk mengurangi atau 

menghilangkannya. Karena semakin penting unsur kognitif 

yang terlibat dalam disonansi bagi seseorang semakin besar 

pula disonansi yang terjadi.  

 

4) Teori Fungsional Katz   

Teori fungsional yang dikemukakan oleh Katz dikutip oleh 

Azwar (2013 : 53) mengatakan bahwa “untuk memahami 

bagaimana sikap menerima dan menolak perubahan haruslah 

berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri”. Apa yang 

dimaksud oleh Katz sebagai dasar motivasional merupakan 

fungsi sikap bagi individu yang bersangkutan. Prinsip 

konsistensi dalam teori ini terutama berlaku bagi objek sikap 

tunggal.  

 

5) Teori Konsistensi Afektif-Kognitif Rosenberg  

Pusat perhatian utama Rosenberg dengan teorinya ini yang 

dikutip oleh Azwar (2013 : 51) konsepsinya mengenai apa 

yang terjadi dalam diri individu sewaktu terjadi perubahan 

sikap, yaitu “hipotesis utamanya adalah bahwa hakikat dan 

kekuatan perasaan terhadap suatu objek sikap berkorelasi 

dengan pengertian mengenai objek tersebut. Hubungan antara 

komponen afektif dengan komponen kognitif dalam organisasi 

sikap digambarkan dalam pernyataan apabila komponen afektif 

dan komponen kognitif saling konsisten satu sama lain maka 

sikap akan berada dalam keadaan stabil, sebaliknya apabila 

kedua komponen termaksud tidak konsisten satu sama lain 

maka sikap akan berada dalam ketidakstabilan dan akan segera 

mengalami aktivitas reorganisasi yang spontan sampai aktivitas 

itu berakhir pada salah satu keadaan”. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat diartikan bahwa apabila sikap yang semula 
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stabil kemudian menghadapi perubahan yang dibawa oleh 

suatu kekuatan eksternal yang berpengaruh pada salah satu  

komponen kognitif atau afektif maka akan terjadi tekanan yang 

menghendaki perubahan pada komponen yang tidak 

terpengaruh.  

 

6) Teori Nilai-Ekspetansi  

Menurut Edward Chace Tolman dikutip oleh Azwar (2013 : 

58) mengemukakan konsepnya mengenai perilaku yaitu “suatu 

respon perilaku akan membawa kepada suatu peristiwa atau hal 

tertentu. Peristiwa hal tersebut akan memiliki nilai positif 

apabila sesuai harapan. Selain itu kepercayaan adalah 

ekspentansi yang selalu mendapat konfirmasi secara 

konsisten”. Dengan dasar kepercayaaan ini sikap individu 

terhadap suatu hal akan terbentuk. Teori nilai ekspetansi akan 

membawa hasil kepada yang paling menguntungkan.  

 

f. Pembentukan Sikap 

Seseorang tidak dilahirkan dengan sikap dan pandangannya, melainkan 

sikap tersebut terbentuk sepanjang perkembangannnya. Dimana di 

dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap 

tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapi.  

 

Menurut Loundon dan Bitta dalam Elmubarok (2008:47) sumber 

pembentukan sikap ada empat, yakni pengalaman pribadi, interaksi 

dengan orang lain atau kelompok, pengaruh media massa dan pengaruh 

dari figur yang dianggap penting. Menurut Swastha dan Handoko 

dalam Elmubarok (2008:47) menambahkan beberapa komponen 

pembentuk sikap yaitu tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan tingkat 

pendidikan. Menurut Slameto (2010:188) sikap terbentuk melalui 

bermacam-macam cara, antara lain: 

1) Melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula 

melalui suatu pengalaman yang disertai perasaan yang 

mendalam (pengalaman traumatik).  
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2) Melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat 

pula dengan sengaja. Dalam hal terakhir individu harus 

mempunyai minat dan rasa kagum terhadap model, di samping 

itu diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk 

mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru. Peniruan 

akan terjadi lebih lancar bila dilakukan secara kolektif dari pada 

perorangan. 

3) Sugesti, di sini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek 

tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata 

karena pengaruh yang datang dari seseorang atau sesuatu yang 

mempunyai wibawa dalam pandangannya. 

4) Melalui identifikasi, di sini seseorang meniru orang lain atau 

suatu organisasi atau badan tertentu didasari suatu keterikatan 

emosional sifatnya. Meniru dalam hal ini lebih banyak dalam 

arti berusaha menyamai identifikasi seperti ini sering terjadi. 

 

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa aspek afektif pada diri siswa 

besar peranannnya dalam pendidikan, dan karenanya tidak dapat kita 

abaikan begitu saja. Pengukuran terhadap aspek ini amat berguna dan 

lebih dari itu kita harus memanfaatkan pengetahauan kita mengenai 

karakteristik-karakteristik afektif siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

g. Perubahan Sikap  

Terbentuknya suatu sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. 

Sikap bisa diubah dengan berbagai cara.  Perubahan itu tidak terjadi 

dengan sendirinya, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

Seseorang bisa menerima informasi baru dari manusia maupun melalui 

media massa yang mampu mengubah komponen pengetahuan dari 

sikap seseorang itu.  Menurut Davidoff dalam Elmubarok (2008 : 50) 

“sikap dapat berubah dan berkembang karena hasil dari proses belajar, 

proses soialisasi, arus informasi, pengaruh kebudayaan dan adanya 
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pengalaman-pengalaman baru yang dialami oleh individu”. Menurut 

Slameto (2010:192) Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk 

mengubah sikap, antara lain: 

1) Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang 

bersangkutan. Caranya dengan memberi informasi-informasi 

baru mengenai objek sikap, sehingga komponen kognitif 

menajdi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan merangsang 

komponen afektif dan komponen tingkah lakunya. 

2) Dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. 

Dalam cara ini komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini 

paling sedikit akan merangsang orang-oang yang bersikap anti 

untuk berfikir lebih jauh tentang objek sikap yang tidak mereka 

senangi itu. 

3) Dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku baru yang 

tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-

kadang ini dapat dilakukan melalui kekuatan hukum. Dalam hal 

ini kita berusaha langsung mengubah komponen tingkah 

lakunya. 

 

Meskipun banyak faktor yang menyebakan sikap cenderung bertahan, 

namun dalam kenyataannnya tetap terjadi perubahan-perubahan sikap 

sebagaimana mestinya yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. 

Perubahan zaman akan membawa perubahan dalam hal-hal yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang pada saat tertentu, juga 

akan terjadi perubahan sikap mereka terhadap berbagai objek. Ini 

menunjukan bahwa usaha mengubah sikap perlu dikaitkan pula dengan 

kebutuhan dan keinginandari  orang-orang yang akan diusahakan 

perubahan sikapnya. Selain itu perlu juga ditelaah arah perubahan yang 

diinginkan. Biasanya perubahan yang konkruen (misalnya suatu sikap 

positif ingin dibuat lebih positif atau sikap negatif akan dibuat lebih 

negatif ) lebih mudah dicapai daripada perubahan yang inkonkuren 
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(misalnya sikap yang negatif ingin diubah menjadi positif, atau 

sebaliknya).  

Para ahli mengatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sikap 

pengajar perlu bertindak sebagai seorang diagnostikus dan terapis. 

Mula-mula harus ditetapkan makna fungsional dari sikap-sikap yang 

ada dan ingin diubah, bagi siswa yang memiliki sikap tersebut. 

Kemudian diteliti kebutuhan-kebutuhan apa yang dipuaskan oleh sikap-

sikap yang ingin diubah. Teliti pula perasaan-perasaan yang 

bagaimanakah yang menyertai sikap-sikap tersebut. Juga dukungan 

lingkungan  terhadap sikap-sikap tersebut perlu diketahui. 

Bila diagnosis tidak tepat, maka perubahan yang diharapkan sulit akan 

terjadi. Dalam hal ini tidak ada sesuatu pegangan yang pasti untuk 

menghindarkan kekeliruan dalam diagnosis. Saran yang dapat diberikan 

adalah mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai sifat 

dan latar belakang sikap yang ingin diubah. Disamping itu kita perlu 

mempertimbangkan pengarahan masing-masing komponen sikap yang 

bersangkutan. 

h. Pengukuran Sikap 

Sikap dapat diukur dengan metode atau teknik measurement by scales 

atau pengukuran sikap dengan menggunakan skala. Menurut Arikunto 

(2010:182) ada beberapa bentuk skala sikap yang dapat digunakan 

dalam pengukuran sikap, antara lain: 

1. Skala Likert 
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Likert menggunakan sejumlah pertanyaan untuk mengukur sikap 

yang mendasarkan pada rata-rata jawaban. Likert didalam 

pernyataannya menggambarkan pandangan yang ekstrem pada 

masalahnya. Setelah pernyataannya dirumuskan, Likert 

membagikan kepada sejumlah responden yang akan diteliti. Skala 

ini disusun dalam bentuk pertanyaan yang diikuti oleh respon 

sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TB  : Tidak Berpendapat 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

2. Skala Pilihan Ganda 

Skala ini bentuknya seperti soal pilihan ganda yaitu suatu 

pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Dari 

alternatif pendapat tersebut mengarah ke tujuan soal. 

 

3. Skala Gutman 

Skala ini berupa tiga atau empat buah pertanyaan yang masing-

masing dijawab “ya” atau “tidak”. 

 

4. Skala Thurstone 

L.L Thurstone percaya bahwa sikap dapat diukur dengan skala 

pendapat. Mula-mula usaha mengukur sikap ini terdiri atas 

sejumlah daftar pertanyaan yang diduga berhubungan dengan sikap. 
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Metode Thurstone terdiri atas kumpulan pendapat yang memiliki 

rentangan dari sangat positif ke arah sangat negatif terhadap obyek 

sikap. Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan sekelompok 

individuyang diminta untuk menentukan pendapatnya pada suatu 

rentangansampai 11 di mana angka 1 mencerminkan paling positif 

(menyenangkan) dan angka 11 mencerminkan paling negatif (tidak 

menyenangkan) prosedur Thurstone untuk menciptakan 

sejumlahlangkah pertanyaan ini cukup kompleks (Ahmadi, 

2002:184). 

 

2. Tinjauan Tentang Suku Bangsa 

a. Konsep Suku Bangsa  

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu 

komunitas desa, kota kelompok kekerabatan atau lainnya, memiliki 

suatu corak yang khas, yang terutama tampak oleh orang yang berasal 

dari luar masyarakat itu sendiri. Warga kebudayaan itu sendiri biasanya 

tidak menyadari dan melihat corak khas kebudayaan lain, terutama 

apabila corak khas itu mengenai unsur-unsur yang perbedaannya sangat 

mencolok dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. 

 

Suatu kebudayaan dapat memiliki suatu corak yang khas karena 

berbagai sebab, yaitu antara lain karena adanya suatu unsur kecil 

(dalam bentuk unsur kebudayaan fisik) yang khas dalam kebudayaan 

tersebut, atau karena kebudayaan itu memiliki pranata-pranata dengan 

suatu pola sosial khusus, atau mungkin juga karena adanya kompleks 
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unsur-unsur yang lebih besar, sehingga tampak berbeda dari 

kebudayaan-kebudayaan lain. 

 

Menurut Koentjaraningrat (2011:165-166), “Suku Bangsa adalah suatu 

golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan 

kesatuan dari kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar (misalnya 

oleh ahli antropologi, ahli kebudayaan dan lain sebagainya, yang 

menggunakan metode analisa ilmiah), melainkan oleh warga 

kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri dan kesadaran dan identitas 

tersebut sering kali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga”. 

 

      Menurut F. Baart dalam Herimanto dan Winarno (2010:102),   

“etnik adalah suatu kelompok masyarakat yag sebagain besar 

secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai 

nilai budaya sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk 

budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, 

menentukan sendiri ciri kelompok yan diterima kelompok lain dan 

dapat dibedakan dari kelompok populasi lain”. 

 

Menurut Herimanto dan Winarno (2010:102), “etnik atau suku merupakan 

identitas sosial budyaa seseorang, artinya identifikasi seseorang dapat 

dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, kepercayaan, dan pranata yang 

dijalaninya yang bersumber dari etnik darimana ia berasal”. 

Menurut F. Baart dalam Herimanto dan Winarno (2010:102), “identitas 

kesukubangsaan antara lain dapat dilihat dari unsur-unsur suku bangsa 

bawaan (etnictraits). Ciri-ciri tersebut meliputi natalitas (kelahiran) atau 

hubungan darah, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kesamaan 

kepercayaan (religi), kesamaan mitologi, dan kesamaan totemisme”. 
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Menurut J.A Clifton dalam Koentjaraningrat (2011:254), ada beberapa 

prinsip suku bangsa antara lain:  

1) Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh suatu desa atau lebih 

2) Kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang 

mengucapkan satu bahasa atau suatu logat bahasa 

3) Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah 

politis administratif 

4) Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa 

identitas penduduknya sendiri 

5) Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah 

geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik 

6) Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi 

7) Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu 

pengalaman sejarah yang sama 

8) Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi 

interaksinya dengan yang lain tingginya merata 

9) Kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam 

 

b. Macam-macam Suku di Indonesia 

Indonesia merupakan suatu Negara dengan jumlah suku bangsa yang 

banyak, hal ini dapat dilihat pada ensiklopedia suku bangsa di 

Indonesia yang mencapai 486 suku bangsa” (Widiyanto 2011:74). Suku 

bangsa yang jumlahnya cukup besar antara lain suku Jawa, Sunda, 

Minangkabau, Lampung, Batak dan Bali. Biasanya suatu suku bangsa 

tinggal di wilayah tertentu dalam suatu provinsi di negara kita. Namun 

tidak selalu demikian, ada beberapa suku seperti Jawa, Batak, dan suku 

Minang yang tersebar ke wilayah lain, dan pesebarannya tidak merata. 

 

c. Konsep Dan Teori Multikulturisme   

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat 

keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai 

keanegaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat 
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multikultur. Pada dasarnya, multikulturisme yang terbentuk di 

Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosial-kultural maupun 

geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, 

Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni 

oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari 

masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai 

masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan 

kebudayaan yang sangat banyak dan beranekaragam. Dalam konsep 

multikulturisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan 

masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika serta mewujudkan 

suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. 

 

Menurut Syarbaini (2009:113), “Masyarakat multikultural adalah 

masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem 

norma dan kebudayaan yang berbeda-beda”.  

 

      Menurut Suranto (2010:113), “Masyarakat multikultur merupakan 

bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari 

berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya, mereka 

hidup bersama dalam suatu wilayah lokal maupun nasional dan 

juga internasional melakukan interaksi secara langsung maupun 

secara tidak langsung.    

 

Berdasarkan dua pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang terdiri atas 

beragam kelompok, suku, etnis, ras, agama, dan budaya dengan sistem 

norma dan kebudayaan yang berbeda-beda yang hidup bersama dalam 
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suatu wilayah dan melakukan interaksi secara langsung maupun secara 

tidak langsung. 

Menurut George Ritze dalam Tilaar (2004:178), 

“Multikulturalisme merupakan suatu paham yang lahir di dalam 

suatu komunitas yang mengadakan perbedaan hak asasi manusia 

seperti rasialisme dan segregasi Kemudian keadaan sosial yang 

demikian mengalami perubahan yang luar biasa dengan adanya 

pengakuan terhadap rutinitas perlakuan tidak adil”. 

 

Menurut Benny Kurniawan (2012:125), “Multikulturisme berhubungan 

dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan 

muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu antara lain: 

1) Multikulturisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang 

kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kabijakan 

kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas 

keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat di 

dalam kehidupan masyarakat. Multikulturisme dapat juga 

dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan 

dalam kesadaran politik. 

2) Masyarakat Multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri 

dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala 

kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai 

dunia, suatu sistem, arti, nilai, bentuk organisasi, sejarah, adat 

serta kebiasaan. 

3) Multikulturisme mencangkup suatu pemahaman, penghargaan, 

serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu 

penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang 

lain . 

4) Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan 

dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara 

kebudayaan. 

5) Multikulturisme mencangkup gagasan, cara pandang, 

kebijakan penyikapan dan tindakan oleh masyarakat dalam 

suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama 

dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk 

mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan 

mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan 

kemajemukan.  

 

 



29 

 

Menurut Parekh Azra dalam Kurniawan (2012:127), membedakan 5 

macam multikulturisme antara lain: 

1) Multikulturisme isolasionis, mengacu pada masyarakat dimana  

berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom 

dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. 

2) Multikulturisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memilki 

kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-

akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. 

Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, 

hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural 

dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. 

Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur 

dominan. 

3) Multikulturisme otonomis, masyarakat plural dimana kelompok-

kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan 

(equality) dengan budaya dominan dan menginginkan 

kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif 

bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk 

mempertahankan cara hidup mereka, yang memilki hak yang 

sama dengan kelompok dominan. Mereka menentang kelompok 

dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana 

semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. 

4) Multikulturisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural 

dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus 

(concern) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih 

membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan 

menegaskan perspketif-perspektif distingtif mereka. 

5) Multikulturisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas 

kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat 

dimana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, 

dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-

percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan 

kehidupan kulturan masing-masing. 

 

Dengan demikian multikulturisme merupakan suatu pengakuan atas hak 

hidup dari budaya lokal. Multikulturisme bukanlah suatu pandangan 

yang menutup diri terhadap budaya yang lain, yang duduk sama tinggi 

dan berdiri sama rendah dengan budaya-budaya yang lain. Menurut 



30 

 

Robert Reich dalam Tilaar (2004:177), membedakan antara 

multikulturisme deskriftif dan multikulturisme normatif. 

1) Multikulturisme deskriftif yaitu kenyataan sosial yang dikenal 

oleh pakar ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. 

Multikulturalisme pluralistik tidak mengakui adanya suatu 

konsep mengenai apa yang disebut sesuatu yang baik (good). 

Sesuatu yang baik tergantung pada nilai pluralistik di dalam 

masyarakat. Sesuatu yang baik di dalam masyarakat itulah yang 

benar. Dengan demikian kebenaran yang absolut dan tunggal 

tidak dikenal di dalam konsep multikulturisme, yang baik adalah 

yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Dengan demikian 

yang benar tidak mendahuli yang baik. 

2) Multikulturisme normatif, berkaitan dengan dasar-dasar moral. 

Dasar-dasar moral anatara lain keterikatan seseorang dalam 

suatu negara-bangsa. Artinya terdapat suatu ikatan moral dari 

anggota-anggotanya di dalam batas-batas negara-bangsa untuk 

melakukan sesuatu sebagaimana yang telah menjadi 

kesepakatan bersama. Multikulturisme normatif merupakan 

kritik sosial atau rekonstruksi sosial dalam pembangunan suatu 

wadah di dalam pluralitas budaya yang ada di dalam komunitas 

tersebut. 

 

Berdasarkan pejelasan tentang multikulturisme dapat disimpulkan 

bahwa multikulturisme menuntut masyarakat untuk hidup penuh 

toleransi saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam 

membina suatu dunia baru. Multikulturisme akan mendorong lahirnya 

nasionalisme multikultural, yaitu nasionalisme yang dibangun 

berdasarkan perbedaan budaya masing-masing kelompok 

pembentuknya. 

Dalam masyarakat multikultural perbedaan kelompok sosial 

kebudayaan dan suku bangsa dijunjung tinggi. Namun tidak berarti 

adanya kesenjangan dan perbedaan hak dan kewajiban diantara mereka. 

Masyarakat multikultural memperjuangkan kesederajatan antara 
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kelompok minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun secara 

sosial.   

Multikultural dapat berkembang kearah apayang disebut 

hipermultikultural. Menurut Stave Fuller dalam Tilaar (2004:83), ada 

berbagai bentuk hipermultikulturisme yang perlu dicemati dan 

dihindari, yaitu: 

1) Menganggap budaya sendiri lebih baik 

2) Pertentangan antara budaya barat dan sisa-barat 

3) Multikulturisme berarti pengakuan adanya berjenis-jenis budaya 

4) Di dalam penulisan budaya secara tidak sadar para peneliti 

melihatnya sebagai suatu entitas yang homogen dan dikuasai 

laki-laki 

5) Mencari-cari apa yang disebut “indigenous culture” 

6) Pendapat yang beranggapan bahwa hanya penduduk asli yang 

dapat berbicara mengenai budayanya. 

 

Menurut liliweri (2005: 71- 109), ada bebrapa teori yang digunakan 

untuk menerangkan situasi dan masyarakat multikultural. Adapun 

teori-teori tersebut dirinti oleh para ahli antara lain: 

1) Sokrates 

Sokrates mengemukakan bahwa pemahaman tentang prinsip-

prinsip multikultural itu hanya dapat dicapai melalui pendidikan 

self knowledge bagi orang dewasa. Kalau self knowledge 

individu itu baik, maka ia juga akan menghargai orang-orang 

lain yang berbeda dengan dia. Jadi ada hubungan erat yang 

bersifat sebab akibat antara self knowledge dengan other 

knowledge. Dengan kata lain jika kita mau mengerti kebudayaan 

orang lain, maka kita harus mengerti kebudayaan kita sendiri. 

 

2) Plato 

Tentang multikulturalisme, plato memperkenalkan prinsip-

prinsip multikultur dalam sebuah rancangan kurikulum 

pendidikan liberal arts yaitu sebuah kurikulum tentang “semua” 

bagi “semua”. Jadi semua orang memiliki keebebasan untuk 

mengetahui sebuah hal. 
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3) Horace Kallen 

Menurut kallen, jika kita membiarkan berbagai kebudayaan 

yang memiliki derajat keragaman atau perbedaan-perbedaan 

yang bervariatif hidup dan berkembang dalam sebuah bangsa, 

maka kita sudah melakukan upaya kearah persatuan nasional. 

 

4) Judith M.Green 

Judith M. Green menunjukan bahwa multikulturisme bukan 

hanya di AS. Suatu negara dapat dikatakan multikultur apabila 

dinegara tersebut terdapat kelompok budaya kecil dan kelompok 

budaya dominan yang keduanya selalu bersikap toleran. 

 

5) Bill Martin 

Martin mengemukakan bahwa istilah multikulturalisme harus 

dikonsumsi, dan kita harus menjadi seorang yang konsumeris 

terhadap paham tersebut dan menjadikan sebagai jaringan kerja, 

hanya dengan itu kita akan menjadikannnya sebagai bagian dari 

transformasi budaya. Tentang kelas, etnis, ras dan lain 

sebagainya kita harus mengakui hal tersebut, dan harus melihat 

bahwa hal itu dapat mendorong konflik sosial-politik yang perlu 

dicegah. Masyarakat harus secara kolektif dalam visi erubahan 

sosial yang salah satunya melalui transformasi. Martin 

memandang perlu adanya perubahan yang menadasar pada 

kelompok-kelompok budaya itu sampai ditemukannnya visi 

baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama untuk mencapai 

tujuan itu sangatlah dibutuhkan komunikasi antar berbagai segi 

pandang yang berbeda, karena selama ini masing-masing 

kelompok bersikap tertutup terhadap kelompok yang lain dan 

tidak ada komunikasi tanpa prasangka diantara kelompok-

kelompok tersebut 

  

6) James A. Bank 

James A. Bank dikenal sebagai erintis pendidikan multikultural.  

Bank mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai 

pendidikan untuk “people of color”. Artiya pendidikan 

multikultural ingin mengekspolarasi perbedaan sebagai 

keniscayaan yang kemudian bagaimana kita mampu menyikapi 

perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. 

 

Menurut Ubaedillah (2026:61-62), ada lima hal penting melihat hubungan 

multikulturisme dengan Pancasila. 

1) Multikulturisme adalah pandangan kebudayaan yang 

berorientasi praktis, yakni yang menekankan pada perwujudan 

ide menjadi tindakan. Ciri inilah yang memberikan kata 

sambung dengan pancasila yang seyogyanya dipandang sebagai 
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cita-cita. Multikulturisme menghendaki proses belajar mengenai 

perbedaan kebudyaan yang dimulai dari sikap dan interaksi 

antar kebudayaan. Interaksi ini semakin penting apabila aneka 

kebudayaan hidup semakin berdekatan, seperti di Indonesia.  

 

2) Multikulturisme harus menjadi stategi budaya masa depan 

bangsa Indonesia, yang dicanangkan dalam program pendidikan 

sebagai langkah awalnya. Dalam proses pedidikan prinsip-

prinsip belajar sambil melakukan dan berempati, (learning by 

doing) dalam perbedaan yang berorietasi tidak semata 

penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan (kognitif) harus 

menjadi penekanan utama dunia pendidika nasional. Pendekatan 

ini akan sangat selaras dengan cita-cita bangunanan 

nasionalisme kosmopolit yang bersinergi denga prinsip-prinsip 

masyarakat multikultural Indonesia. 

3) Menjadikan multikulturisme sebagai perwujudan nilai-nilai 

Pancasila dengan menjadikan unsur kebudayaan tidak sebatas 

sebagai hal yag bersifat partikular. Sebalikya, kebudayaan 

dipandang sebagai suatu faktor penting bahkan utama dalam 

membangun karakter  bangsa. Karena proses integrasi bangsa 

bertumpu pada masalah-masalah kebudayaan.  

4) Kalau multikulturisme didefinisikan sebagai sejumlah 

kebudayan yang hidup berdampingan, dan seyogyanya 

mengembangkan cara pandang yang mengakui dan menghargai 

keberadaan kebudayaan satu sama lain” maka secara empiris 

dapat dipertanyakan apakah kriteria “saling menghargai” itu ada 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks empiris 

ini ditemukan bahwa Pancasila tampaknya kurang operasional  

untuk menjelaskan batas-batas kebudayaan. Akan tetapi, jika 

Pancasila sebagai cita-cita, maka persoalan metodelogis tersebut 

tidak akan mempersulit posisi Pancasila. 

5) Perubahan dari cara berfikir pluralisme ke multikulturisme 

dalam memandang Pancasila adalah perubahan kebudayaan 

yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah 

diwujudkan. Diperlukan dua persyaratan: a) kita harus memiliki 

pemahaman yang mendalam mengenai model multikulturisme 

yang sesuai dengan kondisi Indonesia. b) kebijakan itu harus 

berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik 

yang mendukung. 

 

Konsep masyarakat multikultur nampaknya relevan bagi penegasan 

kembali identitas nasional bangsa Indonesia. Ruang inklusif dan toleran 

dengan tetap mengakar pada identitasnya yang majemuk sebagaimana 

terefleksi dalam konsep dasar negara Pancasila. Dengan demikian, 
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konsep masyarakat multikultur dapat menjadi wadah pengembangan 

demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Kemajemukan bangsa 

Indonesia dapat menajdi modal sosial (social capital) bagi 

pengembangan model masyarakat multikultur di ndonesia.  

d. Komunikasi Etnik 

Menurut Suranto (2010:72), “kolompok etnik merupakan sekumpulan 

orang yang memiliki ciri kebudayaan yang relatif sama sehingga 

kebudayaan itu menjadi panutan para anggota kelompoknya”. 

Pengertian etnik sepadan dengan kelompok agama, suku bangsa, 

organisasi sosial dan politik. Oleh karena itu kita dapat mengatakan 

bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi antar kelompok yang 

terjadi diantara kelompok-kelompok agama, suku, ras, golongan dapat 

dikatagorikan sebagai komunikasi antar etnik. 

 

Karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultur memang sangat 

memungkinkan terjadinya konflik, karena masyarakat terbelah ke 

dalam kelompok berdasarkan identitas kultural mereka, yaitu perasaan 

di mana seseorang melekatkan dirinya pada rasa ikut memiliki dengan 

kultur tertentu. Faktor yanglepas dari perhatian kita selama ini adalah 

masing-masing kelompok budaya belum memiiki cukup kompetensi 

dalam menjalin komunikasi antarbudaya. Ketidakmampuan 

berkomunikasi tersebut sering terekpresikan dalam wujud prilaku 

etnosentrisme, prasangka ataupun tindakan-tindakan yang bersifat 

deskriminatif. 
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3. Tinjauan Tentang Sila KemanusiaanYang Adil dan Beradab 

a. Hakikat Manusia 

Manusia adalah makhluk hidup, dalam diri manusia terdapat apa 

yang terdapat dalam makhluk hidup lainnya yang bersifat khusus. 

Dia berkembang, bertambah besar, makan, istirahat, melahirkan dan 

berkembang biak, menjaga dan membela dirinya, merasakan 

kekurangan, dan membutuhkan yang lain sehingga berupaya untuk 

memenuhinya. Dia memiliki rasa kasih sayang, dan cinta, memilki 

rasa takut dan aman, menyukai harta, menyukai kekayaan, 

kekuasaan dan kepemilikian, rasa benci, rasa suka merasa senang, 

merasa sedih dan sebagainya yang berupa perasaan-perasaan yang 

melahirkan rasa cinta. Hal itu juga telah menciptakan dorongan 

dalam diri manusia untuk melakukan pemuasan rasa cintanya itu dan 

memenuhi kebutuhannya sebagai akibat dari adanya potensi 

kehidupan yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena itu, manusia 

senantiasa berusaha mendapatkan apa yang sesuai dengan 

kebutuhannnya. Dengan demikian sifat hakikat manusia tidak hidup 

sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu, perkembangan dan 

pertumbuhan manusia tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada 

dukungan dari lingkungan di mana manusia itu berada.   

 

Menurut beberapa pakar dalam Sutirna (2013:6-9), definisi manusia 

kemudian yang diaplikasikannya dalam berinteraksi dengan peserta 

didik, baik pada saat proses belajar mengajar maupun di luar proses 

belajar mengajar, antara lain: 



36 

 

1) Manusia adalah makhluk utama, yaitu diantara makhluk 

natural dan supranatural, manusia mempunyai jiwa bebas 

dan hakikatnya mulia. 

2) Manusia adalah kemauan bebas, inilah kekuatannya yang 

luar biasa dan tidak dapat dijelaskan: kemauan dalam arti 

bahwa kemanusiaan telah masuk ke dalam rantai kausalitas 

sebagai sumber utama yang bebas kepadanya unia alam 

(world of nature), sejarah, dan masyarakat sepenuhnya 

bergantung, serta terus menerus melakukan campur tangan 

dan bertindak atas rangkaian deterministis. Dua 

determinisasi eksistensial, kebebasan dan pilihan, telah 

memberinya suatu kualitas seperti Tuhan. 

3) Manusia adalah makhluk yang sadar. Kesadaran dalam arti 

bahwa melalui daya refleksi yang menakjubkan, ia 

memahami aktualitas dunia eksternal, menyingkap rahasia 

tersembunyi dari pengamatan, dan mampu menganalisis 

masing-masing realita dan pristiwa.  

4) Manusia adalah makhluk yang sadar diri, artinya ia adalah 

satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan 

atas kehadirannnya sendiri.  

5) Manusia adalah makhluk yang kreatif. Aspek kreatif 

tingkah lakunya ini memisahkan dirinya secara keseluruhan 

dari alam, menempatkannnya di samping Tuhan.  

6) Manusia adalah makhluk idealis; pemuja yang ideal. 

Artinya, ia tidak pernah puas dengan apa yang ada, tetapi 

berjuang untuk mengubahnya menjadi apa yang seharusnya. 

Idealisme tidak memberikan kesempatan untuk puas dalam 

pagar-pagar kokoh realita yang ada.  

7) Manusia adalah makhluk moral. Nilai terdiri dari ikatan 

yang ada antara manusia dan setiap gejala, prilaku, 

perbuatan, atau dimana suatu motif yang lebih tinggi 

daripada motif manfaat timbul. 

8) Manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami. Ia 

mempunyai esensi uniknya sendiri dan sebagai suatu 

penciptaan atau sebagai suatu gejala yang bersifat istimewa 

dan mulia.  

 

Pada hakikatnya manusia dipandang sebagai makhluk  pribadi, 

sedangkan di sisi lain manusia dipandang sebagai makhluk sosial. 

Paham individualisme memandang bahwa manusia semata-mata 

sebagai makhluk pribadi dengan mengkesampingkan kodratnya 

sebagai makhluk sosial. sebagai makhluk sosial, manusia akan 
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berinteraksi dengan manusia lain dalam mewujudkan interaksi 

sosial. Sedangkan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, 

manusia akan menghadapi dilema dalam kerangka pemenuhan 

kebutuhan antara kepentingan diri dan kepentingan masyarakat. 

Menurut Abdulsyani (2007:40), ada beberapa unsur-unsur hakikat 

manusia sebagai makhluk individu dan sosial antara lain: 

1) Susunan kodrat manusia terdiri atas raga dan jiwa 

2) Sifat kdrat terdiri atas mamkhluk individu dan makhluk  

sosial 

3) Kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan  

makhluk Tuhan 

 

 

Berdasarkan perbedaan demikian maka manusia sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial adalah hakikat berdasar sifat-sifat 

kodrat yang melekat pada dirinya. Berdasarkan unsur hakikat 

manusia, menurut Notonegoro dalam Abdulsyani 

(2007:40),mengemukakan bahwa “sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial merupakan sifat kodrat dari manusia”. 

 

Menurut Frans magnis dalam Abdulsyani (2007:40), “manusia 

adalah individu yang secara hakiki berifat sosial”. 

 

Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi beberapa 

faktor. Mengenai hal tersebut ada tiga pandangan, yaitu: 

1) Pandangan nativistik, menyatakan bahwa pertumbuhan 

individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari 

dalam individu sendiri, seperti bakat, potensi, terasuk pula 

hubungan atau kemiripan dengan orang tanya. 

2) Pandangan empiristik, menyatakan bahwa pertumbuhan 

individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. 
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Lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan 

seseorang. Pandangan ini bertolak belakang dengan 

pertumbuhan nativistik. 

3) Pandangan konvergensi, yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan idividu dipengaruhi oleh faktor individu dan 

lingkungan. Bakat anak merupakan potensi yang harus 

disesuaikan dengan diciptakannnya lingkungan yang baik, 

sehingga ia bisa tumbuh secara optimal. Pandangan ini 

berupaya menghubungkan kedua pandangan sebelumnya. 

 

Pada dasarnya, kegiatan atau aktivitas seseorang ditunjukan untuk 

memenuhi kepentingan diri dan kebutuhan diri. Sebagai makhluk 

dengan kesatuan jiwa dan raga, maka aktivitas individu adalah 

untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan jiwa, kebutuhan 

rohani, atau psikologis, serta kebutuhan jasmani dan biologis. 

Pemenuhan tersebut adalah dalam rangka menjalani 

kehidupannnya. 

Pandangan yang mengembangkan pemikiran bahwa manusia pada 

dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka adalah paham 

individualisme. Paham individualisme menekankan pada 

kekhususan, martabat, hak dan kebebasan orang perorang. Manusia 

sebagai makhluk individu yang bebas dan merdeka tidak terikat 

apapun dengan masyarakat ataupun negara. Manusia bisa 

berkembang dan sejahtera hidupnya serta berlanjut apabila dapat 

bekerja dengan bebas dan berbuat apa saja untuk memperbaiki 

dirinya. 

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat kuno, menyatakan 

alam ajarannnya, bahwa manusia adalah zoon politicon, artinya 
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bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin 

bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya yang ingin bergaul satu 

sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia 

sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan 

jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial 

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup 

berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai 

individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu  yang 

diinginkan dengan mudah tanpa bantuan orang lain. 

Menurut Herimanto (2010:45), adapun yang menyebabkan 

manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain karena adanya 

dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, 

misalnya: 

1) Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum 

2) Hasrat untuk membela diri 

3) Hasrat utuk mengadakan keturunan 

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa 

hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat 

merealisasikan potensi  dirinya sendiri. Manusia akan 

membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam 

mencukupi kebutuhannnya. Menurut Herimanto (2010:45), Sejak 

manusia dilahirkan, ia mempunyai dua keinginan pokok, yaitu: 

1) Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya 
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2) Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam 

sekelilingnya 

Menurut Abraham Maslow dalam Herimanto (2010:20), kebutuhan 

manusia dalam hidup dibagi menjadi 5 tingkatan. Kelima tingkatan 

itu adalah sebagai berikut 

1) Kebutuhan fisiologis, (physiological needs). Kebutuhan ini 

merupakan kebutuahn dasar, primer dan vital. Kebutuhan 

ini menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme 

manusia. Seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat 

tinggal, sembuh dari sakit, kebtuhan seks, dan lainnya. 

2) Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan (safety and 

securityneeds). Kebutuhan ini menyangkut perasaan, seperti 

bebas dari rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman 

penyakit, perang, kemiskinan, kelapran, perlakuan tidak adil 

dan sebagainya. 

3) Kebutuhan sosial (sosial needs). Kebutuhan ini meliputi 

kebutuhan akan dicitai, diperhitungkan sebagai pribadi, 

diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, 

kerjasama, persahabatan, interaksi dan sebagainya. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs). Kebutuhan 

ini meliputi kebutuhan akan dihargainya , kemampuan, 

kedudukan, jabatan, status, pangkat dan sebagainya. 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization). 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk memaksimalkan 

penggunaan potensi-potensi, kemampuan, bakat, kreativitas, 

ekspresi diri, prestasi dan lain sebagainya. 

 

Kebutuhan manusia pertama-tama diawali dari kebutuhan 

fisiologis atau paling mendesak, kemudian secara bertahap beralih 

kekebutuhan ketingkat di atasnya sampai tingkat tertinggi, yaitu 

kebutuhan aktualisasi diri. Beliau menjelaskan bahwa kita tidak 

dapat memenuhi kebutuhan kita yang lebih tinggi kalau kebutuhan 

yang lebih rendah belum terpenuhi. 
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Hakikat manusia Indonesia berdasarkan pancasila sering dikenal 

dengan sebutan hakikat monopluralis. Hakikat manusia terdiri atas: 

1) Monodualis susunan kodrat manusia yang terdiri dari aspek 

keragaan meliputi wujud materi anorganis benda mati, 

vegetatif, animalis, serta aspek kejiwaan meliputi cipta, rasa 

dan karsa   

2) Monodualis sifat kodrat manusia terdiri atas segi individu  

dan segi sosial 

3) Monodualis kedudukan kodrat meliputi segi keberadaan  

manusia sebagai makhluk yang berkepribadian merdeka 

(berdiri sendiri) sekaligus juga menunjukanketerbatasannya 

sebagai makhluk Tuhan. 

 

Hakikat manusia harus dipandang secara utuh. Manusia merupakan  

makhluk Tuhan yang paling sempurna karena ia dibekali akal budi. 

Manusia memiliki harkat dan derajat yang tingi. Harkat adalah 

nilai, sedangkan derajat adalah kedudukan. Pandangan demikian 

berlandaskan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia 

sendiri. Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi 

maka manusia hendaknya mempertahankan hal tersebut. Dalam 

upaya mempertahankan dan meningktakan harkat dan martabatnya 

tersebut, maka prinsip kemanusiaan berbicara. Prinsip 

kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia luhur itu. 

Semua manusia dalah luhur, karena itu manusia tidak harus 

dibedakan perlakuannnya hanya karena perbedaan suku, ras, 

keyakinan, status sosial, ekonomi, asal usul dan sebagainya. 
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b. Konsep Kemanusiaan 

Istilah kemanusiaan berasal dari kata manusia mendapat awalan 

“ke” dan akhiran “an” sehingga menjadikan kata benda abstrak. 

Manusia menunjuk pada benda konkret, sedangkan kemanusiaan 

merupakan kata benda abstrak dengan demikian, kemanusiaan 

tidak dipisahkan dari manusia. Manusia adalah homo, sedangkan 

kemunusiaan adalah human. 

 

Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai 

makhluk yang yang tinggi harkat dan martabatnya. Kemanusiaan 

menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang seharusnya 

dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Kemanusiaan 

merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan 

untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. 

Ada ungkapan bahwa the mankind is one ( kemanusiaan adalah 

satu). Dengan demikian, sudah sewajarnya antar sesama manusia 

tidak saling menindas, tetapi saling menghargai dan menghormati 

dengan pijakan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yang 

ada dalam diri manusia menjadi penggerak manusia untuk 

berprilaku yang seharusnya sebagai manusia. 

Masyarakat sebagai satu komunitas yang beragam penuh 

perbedaan pandangan bahkan kepentingan, Tuhan yang 

menciptakan manusia dalam keragamannnya, dalam realitas 

kehidupan beragam telah meluas dalam wujud perbedaan status, 
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kondisi ekonomi, relasi, sosial, sampai cita-cita perorangan 

maupun kelompok tanpa dilandasi sikap arif dalam memandang 

perbedaan akan menuai konsentrasi panjang berupa konflik dan 

bahkan kekerasan ditengah-tengah kita. Hubungan antara dua 

pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang 

tidak sejalan, pihak yang terlibat di dalamnya bisa perorangan 

ataupun kelompok, pasti memiliki kepentingan dan sasaran yang 

hendak ditujunya. 

c. Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari 

dan dijiwai oleh sila  Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari 

dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan  yang adil 

dan beradab  sebagai dasar fundamental dalam kehidupan 

kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan 

ini bersumber pada filosofis antropologis bahwa hakikat manusia 

adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu 

dan makhluk sosial, kedudukan kodrat  makhluk pribadi berdiri 

sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu mempunyai 

tingkatan dalam hal kualitas maupun kuantitas, namun nilai-nilai 

itu merupakan satu kesatuan saling berhubungan serta saling 

melengkapi. Hal ini sebagaimana kita pahami bahawa sila-sila 

pancasila itu pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat 
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dan utuh.  Nilai-nilai yang berhubungan secara erat dan nilai-nilai 

yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnnya, sehingga 

nilai-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari 

suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yang akan 

memberikan pola pada sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa 

Indonesia. 

 

Menurut Syarbaini (2010:42), “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan 

kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan 

norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, 

sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.  

Menurut Darmodihardjo dalam  (2011:80-81), “nilai kemanusiaan 

yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat 

manusia sebagi makhluk yang berbudaya  dan beradab harus 

berkodrat adil”.  

 

Menurut Srijanti dkk (2009:23-24) terdapat butir-butir 

implementasi sila kedua Pancasila antara lain: 

1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan 

harkat dan martabatnya sebagai makluk Tuhan. 

2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan 

persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini 

menghendaki bahwa tiap manusia mempunyai martabat, 

sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain, atau 

menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta 

menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat dan 

karakter) orang lain serta menjalankan kewajiban atau 

sesuatu yang harus dilakukan sesama manusia yaitu 

menghormati hak manusia lain seperti hak hidup, rasa 

aman dan hidup layak. 
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3) Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta 

menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar 

untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan 

kalau perlu berkorban untuk mempertahankannya. Oleh 

sebab itu, terhadap sesama manusia yang berbeda baik 

agama, suku, ras, pendidikan, ekonomi, politik, kita harus 

memiliki keinginan untuk mencintai sesama manusia 

(yaitu rasa memiliki dan rasa berkorban untuk sesama 

manusia) sehingga tercipta hidup rukun, damai, dan 

sejahtera. 

4) Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa 

menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap 

manusia Indonesia untuk meghargai dan menghormati 

perasaan orang lain. Oleh sebab itu butir ini menghendaki, 

setiap manusia Indonesia untuk saling menghormati 

perasaan satu sama lain dengan menjaga keseimbangan 

hak dan kewajiban. 

5) Tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ini 

menghendaki setiap prilaku manusia terhadap orang tidak 

boleh sewenang-wenang. Harus menjunjung hak dan 

kewajiban, karena setiap manusia pada dasarnya 

mempuyai martabat dan berhak hidup yang layak dan 

terhormat. 

6) Menjunjung tigggi nilai kemanusiaan. Setiap warga negara 

Indonesia harus menjunjung tinggi dan melaksanakan 

nilai-nilai kemanusiaan dengan baik, seperti: (1) mengakui 

adanya masyarakat yang bersifat majemuk (berbeda suku, 

agama, kekayaan, kepandaian dan lain-lain) dan saling 

mengahargai adanya perbedaan tersebut, (2) melakukan 

musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan 

untuk menerima kompromi, (3) melakukan sesuatu dengan 

pertimbangan dan ketentuan agama, (4) melakukan 

perbuatan dengan jujur, (5) memperhatikan kehidupan 

yang layak antar sesama, (6) melakukan kerjasama dengan 

itikad yang baik dan tidak curang. 

7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Diartikan suka 

sekali melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap 

manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman.  

8) Berani membela kebenaran dan keadilan. Butir ini 

menghendaki setiap manusia Indonesia untuk mempunyai 

hati  yang mantap (tidak ragu-ragu) dan percaya diri dalam 

menegakan kebenaran  dan keadian. Kebenaran adalah 

sesuatu yang bersumber dari ketentuan hukum yang 

berlaku, dan keadilan merujuk pada perlakuan yang sama 

terhadap warga negara. Oleh karena itu sesuatu yang 

melawan hukum dan tindakan yang deskrimnatif harus 

ditentang oleh setiap warga negara. 
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9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari 

seluruh umat manusia. Butir ini menghendaki bahwa 

sesama negara, sama halnya dengan sesama manusia harus 

saling menghormati. Sikap menghormati inilah dapat 

dilakukan dengan menghormati kedaulatan suatu bangsa, 

menjalin kerja sama yang saling meguntungkan. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Tingkat Lokal   

Peneliti mengambil skprisi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang 

relevan, yaitu oleh Wahyu Lestari Yuliana yang berjudul Hubungan 

Pemahaman Nilai Toleransi Antar Suku Dengan Sikap Siswa Dalam 

Lingkungan Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

bagaimanakah hubungan pemahaman nilai toleransi antarsuku dengan 

sikap siswa di SMP Negeri 2 Pringsewu. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan 

sampel berjumlah 30 responden. Teknik pokok pengumpulan data 

menggunakan tes dan skala sikap. Kesimpulannya yaitu terdapat hubungan 

antara pemahaman nilai toleransi antarsuku dengan sikap siswa dalam 

lingkungan sosial di SMP Negeri 2 Pringsewu, hal ini dilihat dari besaran 

analisis persentase yang memiliki tingkat rata-rata kurang paham  Artinya, 

siswa memiliki pemahaman yang kurang terhadap toleransi antar suku. 

 

2. Tingkat Nasional  

Di tingkat nasional penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Subhan Hayun Tahun 2016 dengan judul “Perwujudan Sikap 

Toleransi Pada siswa Kelas II SMA Negeri 1 Pulau Morotai”. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitataif untuk lebih tepat mengedentifikasi 
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permasalahan yang terkait dengan perwujudan sikap toleransi serta 

mencari hubungan baru agar lebih luas dalam mendiskripsikan perwujudan 

sikap toleransi Pada Siswa Kelas II SMA Negeri 1 Pulau Morotai. Teknik 

yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif yaitu melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi 

ini dimaksudkan untuk dapat memahami kondisi sosial budaya yang ada 

dilingkungan SMA Negeri 1 Pulau Morotai. Kesimpulan penelitian ini 

sebagai berikut: 1. Perwujudan Sikap toleransi Siswa Kelas II SMA Negeri 

1 Pulau Morotai di lingkungan Sekolah, rasa cinta sesama manusia, 

melaksanakan tata tertib sekolah,  saling menyayangi dan menghormati 

sesama pelajar, berkata yang sopan, tidak berbicara kotor, atau 

menyinggung perasaan orang lain, menghormati guru, dan menjaga 

keamanan lingkungan kelas. 2. Sikap siswa dalam membina semangat 

kebersamaan, ketika siswa berhadapan dengan orang yang bukan  sesuku 

dan seagama yang sama, bersikap dengan baik,saling menghargai, 

menghormati, dan saling membantu ketika siswa dalam kesulitan dan 

kesusahan, tidak memandang antara satu dengan yang lain, karena 

walaupun siswa trsebut memiliki agama dan suku yang berbeda tatapi 

tetap teman dan siswa tersebut adalah warga Negara Indonesia, dan merasa  

senasip seperjuangan dan memiliki tujuan yang sama. 
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C. Kerangka Pikir 

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa 

hakikat manusia sebagai makhuk yang berbudaya dan beradab harus 

berkodrat adil. Hal ini mengandung arti bahwa hakikat manusia harus 

bersikap  adil terhadap dengan diri sendiri, orang lain, termasuk dalam 

pergaulan bangsa bahkan negara. Selain itu juga bersikap adil terhadap 

lingkungannnya.  

 

Dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman seperti suku, agama, ras, 

kebudayaan, etnis, budaya, menjadi tantangan untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang harmonis yang dapat memperkuat jati diri bangsa, namun pada 

kenyataannnya fenomena masyarakat mengalami dagradasi moral, mental 

prilaku, dan hampir tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena 

itulah perlu pengamalan sila ke-2 Pancasila  dalam diri individu itu  agar 

tumbuh rasa sadar akan keberagaman baik dalam perbedaan suku, agama, ras, 

kebudayaan, etnis, cara berfikir sehingga sikap dan pergaulan mereka mampu 

berjalan dengan baik, mampu menghargai perbedaan yang ada karena dengan 

adanya kesadaran bahwa adanya perbedaan  dan menerima perbedaan itu 

sendiri maka akan terwujud kehidupan yang menjunjung nilai-nilai 

kemanusiaan. Dengan saling menghormati, saling menyayangi dan tidak 

berlaku semena-mena terhadap orang lain dan toleran terhadap  manusia yang 

satu dengan yang lainnya menunjukkan adanya  semangat persaudaraan 

dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sehingga 

terciptalah kehidupan yang harmonis.  
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Berdasarkan pemikiran di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

a. Pemahaman(Kognitif) 

b. Perasaan (Afektif) 

c.Kecenderungan    bertindak 

(Konatif) 

 
a. Mengakui dan memperlakukan 

manusia sesuai dengan harkat 

dan martabatnya sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

b. Mengakui persamaan derajat 

c. Saling Menghormati dan Saling 

mencintai sesama  

d. Tenggang Rasa 

 

Sikap Pengamalan nilai-nilai Pancasila 

Sila kedua 

 

Negatif Positif 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif 

kuantitatif. Menurut Hikmat (2011:44) ”metode penelitian deskriptif adalah 

metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. Sedangkan menurut  

Carmines dalam Sangadji dan Sopiah (2010:26), “penelitian kuantitatif 

adalahpenelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan 

teknik statistik”. 

 

Dengan metode yang digunakan tersebut, setelah data dinyatakan dalam angka 

dan dianalisis dengan teknik statistik yang kemudian deskripsikan dengan kata-

kata tertulis, sehingga tergambar dengan bagaimanakah Sikap Siswa Antar 

Suku Terhadap Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila (Studi Kasus di SMP Negeri 1 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan). 

  

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut sugiono (2008:117), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  
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Populasi dalam peneletian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017/2018. Untuk lebih jelasnya, 

berikut data populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Banyaknya 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 394 siswa, seperti terlihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Jumlah Siswa berdasarkan suku di SMP Negeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017/2018 

No SUKU JUMLAH 

1. Lampung 133 Siswa 

2. Jawa 58 Siswa 

3. Sunda 203 Siswa 

 JUMLAH 394 Siswa 

Sumber: Data Staf Tata Usaha SMPN 1 Rajabasa  

2. Sampel   

Menurut Sukardi (2012:54), “ Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi 

yang dipilih untuk sumber data tersebut”. Sedangkan menurutSuharsimi 

Arikunto (2002:62) mengemukakan bahwa: 

Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau 

lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung 

setidak-tidaknya dari:  

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana  

2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena 

menyangkut hal banyak sedikitnya data.  

3. Besarkecilnya resiko yang ditanggung peneliti 

 

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel sebanyak 15% dari 

jumlah peserta didik di SMP Negeri 1 Rajabasa. Jadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 15% x 394 = 59 responden 
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3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sample dengan menggunakan sampling purposive. Menurut Sugiyono 

(2008:124) teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Untuk memperjelas jumlah sampel, maka perlu 

dilakukan alokasi proporsional dengan rincian sebagai berikut : 

 

Jumlah sampel tiap suku = 
              

                
×Jumlah siswa tiap suku 

Tabel 3. Alokasi Puprosive Sampling 

 

No Suku Perhitungan Jumlah Sampel 

1. Lampung    

   
× 133 

20 

2. Jawa    

   
× 58 

9 

3. Sunda   

   
× 203 

30 

Jumlah 59 

 

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat humlah sampel sebanyak siswa yang 

tersebar berdasarkan suku, yaitu : 

1. Suku Lampung sebanyak 20 orang 

2. Suku Jawa sebanyak 9 orang 

3. Suku Sunda sebanyak 30 orang 

C. Variabel Penelitian   

Variabel penelitian ini adalah Variabel tunggal, yaitu: 

1. Sikap siswa antar suku  
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2. Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila 

 

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional  

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :   

a) Sikap Siswa  antar suku  

Sikap Siswa  antar suku  merupakan suatu bentuk reaksi perasaan dan 

kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dalam diri siswa yang 

merupakan hasil dari  interaksi atau komponen kognitif, afektif, dan 

konatif yang mengarah timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. 

 

b) Pengamalan sila kedua Pancasila 

Pengamalan sila kedua Pancasila merupakan perbuatan mengamalkan 

atau melaksanakan nilai-nilai pancasila sila kedua. 

 

2. Definisi Operasional  

a) Sikap Siswa  antar suku  merupakan suatu bentuk reaksi perasaan dan 

kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dalam diri siswa yang 

berbeda suku yang merupakan hasil dari  interaksi atau komponen 

kognitif, afektif, dan konatif yang mengarah timbulnya suatu 

perbuatan atau tingkah. Adapun Indikator yang dijadikan tolak ukur 

dalam pengukuran sikap antar suku yaitu: 

1) Pemahaman (Aspek Kognitif) 

2) Perasaan  (Aspek Afektif) 

3) Kecenderungan Bertindak (Konatif) 
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b) Pengamalan sila kedua Pancasila 

Pengamalan sila kedua Pancasila merupakan perbuatan mengamalkan 

atau melaksanakan nilai-nilai pancasila sila kedua. Adapun indikator-

indikator yang dapat mengukur pengamalan nilai-nilai kemanusiaan 

yang adil dan beradab adalah: 

1) Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan 

2) Mengakui persamaan derajat 

3) Saling menyayangi dan Saling menghormati sesama manusia 

4) Tenggang rasa 

 

E. Rencana Pengukuran  

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah scoring pada alternatif 

jawaban dalam lembaran angket yang disebarkan kepada responden. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan 

menggunakan skala likert. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Teknik Pokok  

a) Angket Skala Sikap 

Angket adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti kepada responden. Angket yang digunakan dalam 

penelitian adalah angket tertutup yaitu yaitu item-item dari pernyataan 
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sudah disertai dengan alternati jawaban yang harus dipilih oleh 

responden.  

 

Guna mendukung teknik pengumpulan data dengan angket maka 

dibutuhkan skala pengukuran yang tepat. Peneliti menggunakan skala 

likert dalam penelitian ini karena skala likert dianggap sebagai skala 

pengukurang yang tepat untuk mengukur sikap atau intensitas 

pendapat siswa. 

 

Dalam setiap  pernyataan memiliki tiga alternatif jawaban dan 

masing-masing mempunyai bobot atau skor yang berbeda. Menurut 

Mohammad Natsir (1999:404) skor yang diberikan adalah: 

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3 

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi skor 2 

c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1 

 

2. Teknik Penunjang  

 

b) Wawancara   

Teknik pengambilan data dengan wawancara dilakukan melalui tanya 

jawab lisan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada 

responden. Teknik wawancara digunakan bila terdapat data yang  

kurang jelas ataupun kurang lengkap dari hasil angket yang di berikan 

kepada responden. Selain itu wawancara juga dapat digunakan untuk 

mendapatkan informasi tambahan dari responden. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yakni jenis 

wawancara yang mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah 
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disiapkan secara rinci dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-

tiba pada saat berlangsungnya proses wawancara. Meskipun 

demikian, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara harus masih 

berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan. 

 

G. Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Menurut Gay dalam Sukardi (2012:121) 

“suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ni uji validitas 

dilakukan berdasarkan logical validity yaitu dengan cara 

mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:160) “reliabilitas menunjukan bahwa 

suatu instumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data karena instrumen  tersebut sudah baik”. Untuk membuktikan 

kemantapan data maka akan diadakan uji coba angket reabilitas 

menunjukan bahwa suatu instumen dapat dipercaya untuk dipergunakan 

sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah baik.   Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:  

1. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada 10 diluar responden.  

2. Hasil uji coba dikelompokan dalam item genap dan item ganjil.  

3. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok genap dan kelompok ganjil  
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dengan menggunaan rumus product moment yaitu: 

    
∑    

 ∑   ∑  

 

√[∑    
 ∑   

 
] [∑    

 ∑   

 
]

 

Keterangan:  

     =  koefesien korelasi antara x dan y  

x    =VariabelBebas 

 = Variabel terikat 

 = Jumlah Responden 

(Suharsimi Arikunto, 2010:317) 

 

3. Kemudian dicari koefisien reliabilitas seluruh angket dengan 

menggunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

    
 (   )

     
 

    Keterangan:  

   = reliabilitas instrumen 

   = koefisien korelasi item ganjil dan item genap 

 

4. Hasil analisis kemudian dibandingkan  dengan kriteria tingkat  reabilitas 

sebagai berikut : 

0,80 – 1,00 = reabilitas sangat tinggi 

0,60 – 0,80 = reabilitas tinggi 

0,40 – 0,60 = reabilitas sedang 

0,20 – 0,40 = reabilitas rendah 

0,00 – 1,20 = reabilitas sangat rendah 
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3. Pelaksanaan Uji Coba Angket 

 

Tabel 4. Hasil Uji Coba Angket Kepada 10 Orang diluar Responden 

Untuk Item Ganjil (X) 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui ∑  = 224 Yang merupakan hasil 

penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada sepuluh orang diluar responden 

dengan item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji 

coba angket antar item ganjil (X) dan item genap (Y) untuk mengetahui reabilitas 

kevalidan instrumen penelitian. 

 

 

 

 

 

 

NO Nomor Item Ganjil Skor 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19  

1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22 

2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 23 

3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 21 

4 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 22 

5 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 19 

6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 

7 2 3 3 1 1 2 1 3 2 3 21 

8 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 25 

9 2 3 1 2 2 1 1 3 3 3 21 

10 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 21 

∑  224 
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Tabel 5. Hasil Uji Coba Angket Kepada 10 Orang diluar Responden Untuk 

Item Genap (Y) 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui ∑  = 206 Yang merupakan hasil 

Penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada sepuluh orang diluar responden 

dengan item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji 

coba angket anatar item ganjil (X) dan item genap (Y) untuk mengetahui reabilitas 

kevalidan instrumen penelitian. 

 

 

 

 

NO Nomor Item Genap Skor 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20  

1 2 3 1 3 1 1 3 1 2 2 19 

2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 19 

3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 1 23 

4 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 18 

5 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 18 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

7 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 19 

8 2 3 1 2 3 1 3 1 2 2 20 

9 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 20 

10 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 20 

∑  206 

Data analisis uji coba angket tahun 2018 
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Tabel 6. Distribusi antara item ganjil (X) dan item genap (Y) mengenai Sikap 

Siswa Antar Suku Terhadap Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila ( Studi Kasus 

di SMP Negeri 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 6 yang merupakan gabungan hasil skor 

uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil 

(X) dan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel kerja uji coba angket antara 

item ganjil (X) dan item genap (Y) akan dikorelasikan menggunakan rumus 

Product Moment guna mengetahui koefisien korelasi instruen penelitian. 

  X = 224 

  Y = 206 

    = 5.088 

   = 4.360 

  XY = 4.685 

 

No X Y       XY 

1 22 19 484 361 418 

2 23 19 529 361 437 

3 21 23 441 529 483 

4 22 18 484 324 396 

5 19 18 361 324 342 

6 29 30 841 900 870 

7 21 19 441 361 399 

8 25 20 625 400 500 

9 21 20 441 400 420 

10 21 20 441 400 420 

Jumlah 224 206 5.088 4.360 4.685 

 

Sumber: Data analisis uji coba angket tahun 2018 

 



61 

 

    
∑    

 ∑   ∑  

 

√[∑    
 ∑   

 
] [∑    

 ∑   

 
]

 

     
      

          

  

√{       
      

  
} {       

      

  
}

 

     
             

√{             }{             }
 

     
    

√{    }{     }
 

     
    

√{        }
 

     
    

     
 

          

Langkah selanjutnya adalah mencari reabilitas seluruh item angket dengan 

menggunakan rumus Spearman Brown, yaitu : 

    
 (   )
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Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian penulis mengkorelasikan 

dengan kriteria reabilitas sebagai berikut : 

0,80 – 1,00 = reabilitas sangat tinggi 

0,60 – 0,80 = reabilitas tinggi 

0,40 – 0,60 = reabilitas sedang 

0,20 – 0,40 = reabilitas rendah 

0,00 – 1,20 = reabilitas sangat rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui koefisien reabilitas 

sebesar 0,87 termasuk ke dalam korelasi sangat tinggi.  Berdasarkan reabilitas 

tersebut, maka angket ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini.  
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H. Teknik Analisis Data 

Mengalisis data merupakan suatu langkah kritis dalam penelitian dengan 

tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan mendapatkan suatu 

kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif.  Analisis data 

kuantitatif dengan menggunakan data-data berbentuk angka. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut : 

1. Menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus Interval, yaitu 

sebagai berikut: 

I = 
     

 
 

  Keterangan: 

  I   = interval 

  NT = Nilai tertinggi 

  NR = Nilai terendah 

 

2. Kemudian untuk mengetahui  tingkat persentase digunakan rumus 

sebagai beriku: 

P = 
 

 
      

Keterangan: 

P   =   Persentase 

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variabel yang 

bersangkutan 

 N  =   Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel 
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Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh 

maka digunakan dengan kriteria yang ditafsirkan sebagai berikut : 

76% - 100 %  = Baik 

56% - 75%  = Cukup 

40% - 55%  = Kurang baik 

0% - 39%   = Tidak baik 

(Suharsimi Arikunto, 2010:196) 
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I. Langkah-Langkah Penelitian  

 

Langkah-langkah penelitian merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis 

meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan, hal ini 

dimaksud agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah penelitian 

secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Persiapan Pengajuan Judul  

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukakan observasi 

di lapangan untuk meninjau permasalahan untuk diteliti, kemudian setelah 

mendapat permasalahan, peneliti mengajukan judul kepada Pembimbing 

Akademik (PA), Yang terdiri dari dua alternatif judul. Setelah salah atau 

judul disetujui, maka pada tanggal 23 November 2017, peneliti mengajukan 

judul kepada ketua Program Studi PPKn  sekaligus menetapkan dosen 

pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu yang akan 

membimbing penulis dalam penyusunan skripsi. 

 

2. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan oleh peneliti setelah mendapatkan 

surat izin penelitian pendahuluan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kerja Sama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan  Universitas Lampung 

pada tanggal 09 November 2017 nomor 8588/UN26.13/PN.01.00/2017, 

maka peneliti melakukan penelitan pendahuluan di SMP Negeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. Maksud dari penelitian pendahuluan ini 

adalah untuk mendapat data data dan informasi secara umum tentang 

berbagai masalah yang akan diteliti untuk menyusun proposal penelitian 
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mengenai “Sikap Siswa Antar Suku Terhadap Pengamalan Sila ke-2 

Pancasila (studi kasus di SMP Negeri 1 Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan)” yng ditunjang dengan beberapa referensi dan arahan dari dosen 

pembimbing kepada peneliti. 

 

Hasil dari penelitian pendahuluan tersebut dibuat menjadi proposal 

penelitian utnuk diseminarkan. Proposal penelitian disetujui oleh 

pembimbing II pada tanggal 11 Desember 2017, kemudian disetujui oleh 

pembimbing I pada tanggal 13 Desember 2017. Selanjutnya mendaftar ke 

koordinator urusan seminar dan menentukan waktu seminar proposal yang 

akhirnya disepakati seminar dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2018. 

Tujuan diseminarkan adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari 

dosen pembahas, dosen pembimbing serta peserta seminar demi 

kesempurnaan proposal penelitian tersebut. 

 

3. Pengajuan Rencana Penelitian 

Pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah seminar proposal selesai 

dilaksanakan, peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran dan 

masukan dari pembahas dan pembimbing, yang kemudian disetujui oleh 

pembahas II dan pembahas I pada tanggal 12 Januari 2018 yang sekaligus 

disahkan oleh ketua program studi dan koordinator seminar. 

 

4. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

Penelitian dilaksanakan berdasakan surat izin penelitian yang 

dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor 

650/UN26.13/PN.01.00/2018 yang ditujukan kepada kepala sekolah 

SMP Negeri 1 Rajabasa. 

 

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka peneliti mepersiapkan angket tertutup yang ditujukan kepada 

responden yang berjumlah 59 responden, dalam hal ini siswa SMP 

Negeri 1 Rajabasa  dengan jumlah item pernyataan 20 soal, yang terdiri 

dari tiga alternatif jawaban. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti dalam proses penyusunan angket dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1) Mebuat kisi-kisi angket tentang Sikap Siswa Antar Suku Terhadap 

Pengamalan Sila Ke-2 Pancasila di SMP Negeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2) Membuat item pernyataan angket mengenai Sikap Siswa Antar 

Suku Terhadap Pengamalan Sila ke-2 di SMP Negeri 1 Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3) Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing 

II guna mendapat persetujuan. 

4) Setelah angket disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II, 

maka angket siap untuk disebar, selanjutnya penelit mengadakan uji 

angket kepada 10 orang diluar responden untuk mengetahui tingkat 

reabilitas angket. 
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c. Penelitian dilapangan 

Pelaksanaan penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 

2018 sejak memperoleh surat izin penelitian dari Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung dengan menyebar angket kepada 59 responden. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap siswa antar suku terhadap 

pengamalan sila ke-2 Pancasila cenderung menolak sebagaimana dalam 

aspek pemahaman, siswa antar suku belum memahami pengamalan  sila 

ke-2 Pancasila, mereka belum memahami pentingnya pengamalan sila ke-

2 Pancasila yang mana di dalam sila tersebut terdapat butir butir yang 

mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu  mengakui dan memperlakukan 

manusia sesuai dengan harkat dan martbatanya sebagai makhluk Tuhan,  

mengakui persamaan derajat tanpa harus membeda- bedakan saling 

menyayangi, menghormati dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang 

terhadap orang lain 

Aspek perasaan atau tanggapan siswa antar suku memiliki perasaan atau 

tanggapan yang kurang setuju terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila, 

terutama pada butir mengakui dan memperlakukan manusia sebagai 

makhluk Tuhan, mengakui persamaan derajat tanpa harus membeda-

bedakan, hal ini didukung dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

kepada siswa bahwa siswa antar suku merasa bahwa dalam pergaulan 
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mereka di sekolah masih didasarkan oleh persamaan suku. Dalam 

pergaulan mereka di sekolah mereka merasa bahwa lebih yaman berteman 

dengan teman yang sukunya sama dan merasa bahwa kelompok mereka 

lebih baik dari kelompok yang lain, selain itu ada perasaan in group, 

dimana jika terdapat teman mereka yang berkelahi maka mereka merasa 

bahwa mereka harus membela teman yang sukunya sama dengan mereka.  

Aspek kecenderungan bertindak, siswa antar suku memiliki sikap yang 

cenderung negatif atau menolak terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila, 

dikarenakan dalam pergaulan mereka di sekolah mereka tidak mau 

berteman dengan suku yang berbeda dengan mereka, mereka hanya ingin 

berteman dengan suku yang sama, menurut mereka merasa lebih nyaman 

berteman dengan suku yang sama karena mereka mengganggap bahwa 

bermain dengan teman yang berbeda suku tidak menyenangkan dan sering 

merugikan diri mereka, tidak jarang ketika ada teman yang yang berkelahi, 

mereka akan membela dengan suku yang sama dengan mereka bahkan 

bisa menyebabkan konflik antar suku yang melibatkan masyarakat luar 

sekolah.  

Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap siswa antar 

suku cenderung menolak terhadap pengamalan sila ke-2 Pancasila karena 

banyak tindakan yang dilakukan oleh siswa antar suku belum sesuai 

dengan pengamalan dari sila ke-2 Pancasila. Hal ini didikung oleh teori 

konsistensi Afektif-Kognitif Rosenberg yang mengatakan bahwa  

hubungan antara aspek kognitif atau pemahaman dengan aspek afektif atau 

perasaan apabila keduanya saling konsistensi satu sama lain maka sikap 
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akan berada dalam keadaan stabil namun apabila kedua komponen 

tersebut tidak konsisten satu sama lain maka sikap akan berada dalam 

keadaan ketidakstabilan yang akan mempengaruhi komponen konatif atau 

kecenderungan bertindak seseorang.  

B. Saran  

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data 

dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian kemudian saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada siswa diharapkan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan 

suku ketika berteman di lingkungan sekolah, selalu hidup rukun antar 

teman yang berbeda suku dengan cara bekerjasama dengan siapapun 

tanpa membeda-bedakan suku dan budaya sesuai dengan isi pasal 27 

ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi 

“segala warga negara bersamaan kedudukannnya di depan hukum dan 

pemerintahan”, selain itu juga dalam butir-butir sila ke-2 Pancasila 

yang mana harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, mengakui 

persamaan derajat tanpa harus membeda-bedakan baik itu suku, 

agama, ras, status sosial, saling menghormati dan menyayangi sesama 

manusia dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap orang 

lain. 

2. Kepada guru untuk mengajarkan dan memberi pemahaman secara 

optimal mengenai materi-materi multikultur, nilai-nilai kemanusiaan 

yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila, menanamkan sikap 
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toleransi, dan anti deskriminasi di lingkungan sekolah serta 

memberikan teladan guna menciptakan proses belajar mengajar yang 

harmonis di lingkungan sekolah.  

3. Kepada pihak sekolah untuk memberikan pengawasan berkelanjutan 

dalam rangka menghindari dampak negatif dari konflik yang pernah 

terjadi agar lingkungan sekolah dapat tetap hidup harmonis antara 

siswa yang berbeda suku. 
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