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DAFTAR TERJEMAH 

 

No BAB Halaman Isi 

1 I 1  Hai manusia, Sesunggugguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguh, yang 

paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah otang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Maha Teliti. (Al Hujurat/49:13) 

2 I 3 Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap 

apa yang kamu kerjakan. (Al Mujadilah/58:11) 

3 II 23 Dan (ingatlah) ketiak Luqman berkata kepada anaknya, 

ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai 

anakku. Janganlah engkah menyekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-

benar kezaliman yang besar. (Luqman/31:13) 

4 II 23 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah. (Al Ahzab/33:21) 

5 II 26 Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 

diusahakannya. (An-Najm/53:39) 

6 II 33 (1) Katakanlah: “Hai orang-orang kafir. (2) aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) dan kamu 

bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4) dan aku 

tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. (5) 

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah 

Tuhan yang aku sembah. (6) untukmu agamamu, dan 

untukku agamaku. (Al Kafirun/109:1-6) 

7 II 35 Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, 

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang 

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat. (Al Hujurat/49:10) 

8 II 36 Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 



yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Maha Teliti. (Al Hujurat/49:13)  

9 II 39 Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. 

(Al Maidah/5:2) 

10 II 42 Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka. (At-Tahrim/66:6) 

11 II 42 Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepadaKu. (Adz-Dariyat/51:56) 

12 II 43 Wahai anakku! Laksanakanlah sholat dan suruhlah 

(manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) 

dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

perkara yang penting. (Luqman/31:17) 

13 II 44 Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah 

di belkang mereka yang mereka khawatirkan terhadap 

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar. (An-Nisa/4:9)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini berguna untuk mengamati 

1. Bagaimana keadaan keluarga  

2. Bagaimana keadaan lingkungan keluarga 

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Wawancara dengan keluarga/orang tua  

a. Bagaimana transformasi nilai yang bapak/ibu lakukan? 

b. Bagaimana transaksi nilai yang bapak/ibu lakukan? 

c. Bagaimana transinternalisasi nilai yang bapak/ibu lakukan? 

d. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam menginternalisasi nilai-nilai 

multikultural? 

e. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menginternalisasikan nilai-nilai 

multikultural? 

f. Bagaimana hasil dari internalisasi nilai-nilai multikultural? 

2. Wawancara dengan Anak 

a. Bagaimana dengan bahasa orang-orang sekitar atau teman kamu? 

b. Apakah sudah terbiasa dengan semua itu? 

3. Wawancara dengan Kepala Desa 

a. Bagaimana sejarah desa Warukin 



 
 

b. Bagaimana keadaan sosial di desa Warukin? 

c. Bagaimana keadaan budaya di desa Warukin? 

d. Bagaimana gambaran masyarakat di desa Warukin? 

e. Apakah pernah ada tawuran atau perkelahian antar suku di desa Warukin?    

4. Wawancara dengan Sekretaris Desa 

 Bagaimana kondisi ekonomi masayarakat Desa Warukin? 

5. Wawancara dengan tokoh masyarakat 

a. Apakah pernah ada tawuran atau perkelahian antar suku? 

b. Bagaimana toleransi disini menurut bapak? 

6. Wawancara dengan Babinsa 

a. Apakah pernah ada tawuran atau perkelahian antar suku? 

b. Bagaimana toleransi disini menurut bapak? 

7. Wawancara dengan Bhabinkamtibmas 

a. Apakah pernah ada tawuran atau perkelahian antar suku? 

b. Bagaimana toleransi disini menurut bapak? 

 

C. Dokumentasi 

1. Data Identitas Desa 

2. Struktur Organisasi Desa 

3. Keadaan geografis Desa 

4. Keadaan penduduk 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap :  Nor Asiah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir :  Tabalong, 05 Mei 1996 

3. Agama :  Islam 

4. Kebangsaan :  Indonesia 

5. Status Perkawinan :  Belum Kawin 

6. Alamat :  Jl. Desa Pulau Ku’u Kecamatan Tanta 

   Kabupaten Tabalong 

7. Pendidikan : a. SDN Pulau Ku’u 

  b. MTSN 4 Balangan 

  c. MA Normal Islam Putri Rakha Amuntai 

   d. IAI Darussalam Martapura 

8. Orang tua 

Ayah  

Nama : Juhri 

Pekerjaan : Pensiunan PNS 

Alamat : Jl. Desa Pulau Ku’u Kecamatan Tanta 

   Kabupaten Tabalong 

Ibu  

Nama  : Aslamiah 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Desa Pulau Ku’u Kecamatan Tanta 

   Kabupaten Tabalong 

 

 

9. Saudara (jumlah saudara) : Anak ke-3 dari 5 bersaudara 

   

Banjarmasin, 07 Januari 2022 

 

 

Nor Asiah 


